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RESUMO 

 

 

 

 

O presente trabalho aborda a experiência mística travada por Abdias Nascimento (1914-2011) na sua 

relação com o orixá Exu no âmbito do patrocínio místico. Lançando mão da metáfora “cavalo do 

santo”, investigamos o lugar vital que o referido orixá ocupou em sua longeva e multifacetada 

trajetória (política, teatro, pintura, poesia etc.). Pensar a mística (ou “biografia mística”) sob o enfoque 

africano e diaspórico implicou acessar outras geografias, lógicas, racionalidades e epistemologias. 

Partimos do pressuposto que o processo de descolonização das mentes exige, no contexto afro-

brasileiro, o trabalho de descolonização das místicas.      

Abdias é figura icônica no Brasil no que se refere ao combate ao racismo e ao simulacro, o 

“mito da democracia racial”.  Mas a trajetória de Abdias não se reduz ao combate intermitente contra 

o genocídio da população negra; o intelectual, ativista foi um contumaz defensor e propagador da 

história e dos valores culturais e religiosas africanos e diaspóricos.  

De berço católico, Abdias se converteu ao candomblé onde encontrou a seiva ancestral que 

fecundou sua vida. Dessa feita, a trajetória do intelectual e ativista negro não se explica fora dos 

referenciais religiosos afrodiaspóricos. Os orixás encheram a vida do místico-combatente de potência, 

encanto e dinamismo; e Exu, inconfundivelmente, constituiu a força nutriz e motriz de toda a sua 

multifacetada e polifônica existência. 

Sua morte foi celebrada com honra de um herói e de um ancestral. Suas cinzas foram 

depositadas na Serra da Barriga – no Quilombo dos Palmares. Defendemos, pois, em nosso trabalho, 

que o ativismo heroico do negro revoltado, ou como também foi chamado, o “Quixote irado”, repousa 

em base religiosa, o que pode colocar Abdias Nascimento, considerado sob as lentes da religiosidade, 

no rol dos grandes místicos da história da humanidade.   

 

 

Palavras-chave: Exu. Orixás. Mística. Religiosidade. Luta. Heroísmo.       

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 
This work addresses the mystical experience between Adbias Nascimento (1914-2011) and his 

relationship with the orixá Exu in the context of mystical patronage. Using the metaphor “saint’s horse” 

(“cavalo do santo”) we investigated the vital place that orixá occupied into Abdias’ long-lived and multifaceted 

trajectory (political, theater, painting, poetry etc.) To think about the mystique (or “mystical biography”) under 

the African and diasporic approach implied to acess other geographies, logics, rationalities and epistemologies. 

We start from the assumption that the decolonization of minds’ process requires, within the Afro-Brazilian 

context, the work of decolonization of mystics.   

In Brazil, Abdias is an iconic figure with regard to combat racism and simulacrum, the “myth of racial 

democracy”. But, Abdias’ trajectory was not simply the intermittent combat against the genocide of the black 

population; the scholar and activist was a persistent defender and propagator of African diasporic history and 

it’s cultural and religious values. From a catholic cradle, Abdias converted to candomblé where he found the 

ancestral sap that fecundated his life. Thus, the trajectory of the scholar and black activist is not explained 

outside the religious afro-diasporics referentials. 

 From a Catholic crib, Abdias converted to candomblé where he found the ancestral sap that 

fecundated his life. In this way, the trajectory of the intellectual and black scholarship is not explained by Afro-

diasporic religious references. The orixás filled the life of the mystic-fighter of power, charm and dynamism; 

and Exu, unmistakably, constuted the force and motive force of all its multifaceted and polyphonic existence.  

 His death was celebrated with the honor of a hero and an ancestor. Its ashes were deposited in Serra 

da Barriga - in Quilombo dos Palmares. We defend, therefore, in our work, that the heroic vision of the revolted 

Negro, or as it has also been called, the "angry Quixote", rests on a religious basis, which can put Abdias 

Nascimento, considered under the lens of religiosity, in the role of great mysteries of the history of humanity. 
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Introdução  

 
                           
                                           “Abrindo os trabalhos”, Agô!1  

 

“risquei ponto, laroiê;  

ave o Exu da libertação”2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Trabalho é um termo caro às religiões afro-brasileiras e o uso do mesmo no início da tese reverbera a busca de diálogo 

positivo com as ricas simbólicas e metáforas do universo religioso afro-brasileiro sob cuja fonte Abdias Nascimento 

alimentou o seu corpo e a sua alma. Cacciatori (1977, p. 254) dentre outras definições expostas no Dicionário de cultos 

afro-brasileiros escreve que é o “ato mágico-ritual realizado com finalidade boa ou má, em cultos afro-brasileiros, termo 

usado principalmente na umbanda e quimbanda”. Lélia Gonzáles prefaciando a obra de Abdias Nascimento (1983) Axés 

do sangue e da esperança (orikis) diz que “é fazendo o seu padê de Exu que Abdias ‘abre os trabalhos’ para que sua 

verdade, sua negra verdade de homem negro possa surgir no xirê de sua vida...”. Segundo Semog, “Abdias Nascimento 

costumava dizer na intimidade: Senhoras e senhores, vamos aos trabalhos”. (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 25).   
 

2 A frase da epígrafe é extraída do poema/oriki de Abdias Nascimento (1983, p. 56-57) intitulado Contraponto de um 

negro paternalista e um paternalista branco. Cacciatore (1977, p. 234) no Dicionário de cultos afro-brasileiros assinala 

que “riscar ponto” significa produzir “desenhos de sinais cabalísticos que representam determinadas entidades espirituais 

e que possuem poderes de chamamento às mesmas ou lhes servem de identificação”. Tomamos o referido termo de 

empréstimo do povo do santo para significar, metaforicamente, a obrigação de se “dizer a que veio”, tarefa requerida no 

escopo de nossa introdução.    

3 Também o pegi, é um termo de significativa importância para as religiões afro-brasileiras. Segundo Cacciatore (1977, 

p. 220), pegi é o “altar dos Orixás, onde ficam os símbolos, otás, fetiches, comidas, etc. dos mesmos”. É a primeira 

imagem utilizada por Abdias Nascimento (1983) no corpo da obra Axés do sangue e da esperança (orikis). O autor 

exprime sua vivência religiosa na interconexão palavra/letra/gesto/imagem. Desse modo, apresenta uma subjetividade 

unitiva. Nesse sentido, a experiência do sagrado (ou de Exu, exemplarmente) pode ser expressa de variadas formas. 

Antonacci (2014, p. 46) escreve no sugestivo artigo Tradições de oralidade, escrita e iconografia em literatura de 

folhetos: Nordeste do Brasil, 1890/1940 que “a história oral reaproxima a fala da escrita, trazendo à tona articulações da 

oralidade com a palavra escrita, em sinal de quão imbricadas e sutis são relações entre oral e letrado, erudito e popular”. 

Nessa perspectiva, o sagrado também se diz imageticamente. Higuet (2012, p. 84) em Interpretação das imagens na 

teologia e ciências da religião escreve: “A linguagem visual constitui parte importante da expressão religiosa... Enquanto 

 

Figura 1 – Desenho "Pegi3 de Exu".  

Fonte:  
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“Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras”4 

 

Padê de Exu libertador 

Ó Exu 

Ao bruxuleio das velas 

Vejo-te comer a própria mãe 

Vertendo o sangue negro 

Que a teu sangue branco 

Enegrece 

Ao sangue vermelho 

Aquece 

Nas veias humanas 

No corrimento menstrual 

à encruzilhada dos 

teus três sangues 

deposito este ebó 

preparado para ti 

 

Tu me ofereces? 

Não recuso provar do teu mel 

cheirando meia-noite de 

marafo forte 

sangue branco espumante das delgadas palmeiras 

bebo em teu alguidar de prata 

onde ainda frescos bóiam 

o sêmen a saliva a seiva 

sobre o negro sangue que circula 

no âmago do ferro 

e explode em ilu azul 

 

Ó Exu-Yangui 

príncipe do universo e  

último a nascer 

receba estas aves e  

os bichos de patas que 

trouxe para satisfazer  

tua voracidade ritual 

fume destes charutos 

vindos da africana Bahia 

esta flauta de Pixinguinha 

é para que possas chorar 

chorinhos aos nossos ancestrais 

espero que estas oferendas  

                                                 
símbolos, as imagens exercem uma função de intercessão entre o ser humano e o seu próprio mundo, o qual inclui o que 

ficaria além desse mundo, como o divino ou o sagrado”.     
 

4 A frase é de Abdias Nascimento (1983) extraída do poema/oriki “Padê de Exu libertador”. E o autor no glossário da 

obra define ebó dessa forma: “Oferenda ou sacrifício aos Orixás; em linguagem vulgar é o despacho. Todo ritual inicia-

se com um ebó a Exu, divindade da comunicação entre os humanos e as divindades. O ebó a Exu chama-se Padê”.    
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agradem teu coração e  

alegrem teu paladar 

um coração alegre é 

um estômago satisfeito e 

no contentamento de ambos 

está a melhor predisposição  

para o cumprimento das  

leis da retribuição 

asseguradoras da 

harmonia cósmica 

Invocando estas leis  

imploro-te Exu 

plantares na minha boca 

o teu axé verbal 

restituindo-me a língua 

que era minha  

e ma roubaram 

sopre Exu teu hálito 

no fundo da minha garganta 

lá onde brota o  

botão da voz para 

que o botão desabroche 

se abrindo na flor do 

meu falar antigo 

por tua força devolvido 

monta-me no axé das palavras 

prenhas do teu fundamento dinâmico 

e cavalgarei o infinito 

sobrenatural do orum 

percorrerei as distâncias 

do nosso aiyê feito de 

terra incerta e perigosa 

 

Fecha o meu corpo aos perigos 

transporta-me nas asas da  

tua mobilidade expansiva 

cresça-me à tua linhagem 

de ironia preventiva 

à minha indomável paixão 

amadureça-me à tua  

desabusada linguagem 

escandalizemos os puritanos 

desmascaremos os hipócritas 

filhos da puta 

assim à catarse das  

impurezas culturais 

exorcizaremos a domesticação 

do gesto e outras 

impostas a nosso povo negro 

 

Teu punho sou 

Exu-Pelintra 

quando desdenhando a polícia 

defendes os indefesos 

vítimas dos crimes do 
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esquadrão da morte  

punhal traiçoeiro da  

mão branca 

somos assassinados 

porque nos julgam órfãos 

desrespeitam nossa humanidade 

ignorando que somos  

os homens negros 

as mulheres negras 

orgulhosos filhos e filhas do 

Senhor do Orum 

Olorum 

Pai nosso e teu 

Exu  

de quem és o fruto alado 

da comunicação e da mensagem 

Ó Exu 

uno e onipresente 

em todos nós 

na tua carne retalhada 

espalhada por este mundo e o outro 

faça chegar ao Pai a 

notícia da nossa devoção 

o retrato de nossas mãos calosas 

vazias da justa retribuição 

transbordantes de lágrimas 

diga ao Pai que nunca 

no trabalho descansamos 

esse contínuo fazer  

de proibido lazer 

encheu o cofre dos exploradores 

à mais valia do nosso suor 

recebemos nossa 

menos valia humana 

na sociedade deles 

nossos estômagos roncam de 

fome e revolta nas cozinhas alheias 

nas prisões 

nos prostíbulos 

exiba ao Pai 

nossos corações 

feridos de angústia 

nossas costas chicoteadas 

ontem 

no pelourinho da escravidão 

hoje  

no pelourinho da discriminação 

 

Exu  

tu que és o senhor dos  

caminhos da libertação do teu povo 

sabes daqueles que empunharam 

teus ferros em brasa 

contra a injustiça e a opressão 

Zumbi Luiza Mahin Luiz Gama 
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Cosme Isidoro João Cândido 

sabes que em cada coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outro Palmares crepita 

os fogos de Xangô iluminando nossa luta 

atual e passada 

 

Ofereço-te Exu 

o ebó das minhas palavras 

neste padê que te consagra 

não eu 

porém os meus e teus 

irmãos e irmãs em 

Olorum 

nosso Pai 

que está  

no Orum 

                                                                                                                                                Laroiê! 

 

Iniciamos nosso trabalho da mesma forma que Abdias Nascimento (1983) começa o livro de 

capital importância para o desenvolvimento de nossa tese intitulado Axés do sangue e da esperança 

(orikis). É a única obra de Abdias (1914-2011) consagrada exclusivamente à poesia. Nela 

encontramos primeiramente a xilogravura Pegi de Exu (Figura 1) e em seguida o poema “Padê de 

Exu libertador”. Faz-se oportuno sublinhar que o fato de tanto a xilogravura quanto o poema dedicado 

a Exu estarem logo no começo da obra como que abrindo os trabalhos, apanágio de Exu, já reverbera 

uma intencionalidade discursivo-religiosa do autor.  

Lélia González introduzindo a obra escreve de forma emblemática que  

é importante ressaltar que esse poema de abertura não ocupa tal lugar por mero acaso. 

Ele está aí como elemento indispensável à abertura do ritual que cerimonializa as 

atividades da comunidade-terreiro. E falar de ritualidade é dizer de uma das marcas 

típicas da cultura negra (NASCIMENTO, 1983). 

Dessa feita, no poema-prece-oriki (que entrelaça palavra/mito/rito) consagrado a Exu podemos 

dialogar com o pensamento de Mauss (2002) em sua obra La Prière. Diz o referido sociólogo: “La 

prière est une parole”... “Elle s’andresse à la divinité et l’influence” (MAUSS, 2002, p. 6). Para o autor 

a prece tem como constitutivo a eficácia da palavra e a vinculação dos homens com seus deuses. Ela 

engloba pensamento e ação – atitude. Mediante a prece, fincada na oralidade, o ser humano age e 

pensa e, desse modo, se relaciona (pessoal/coletivamente) com o sagrado numa trama viva e dinâmica 

de reciprocidade.   
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No caso particular de Abdias, o texto produzido é um oriki, uma insurgente louvação em chave 

místico-poética que vai ao encontro da “sugestão de Olabiyi Yai, classificando o modo de existência 

do oriki na diáspora africana em termos de ‘poética subterrânea’” (RISÉRIO, 1996, p. 178). O oriki, 

nesse registro, reverbera uma competência urdida em lógicas orais que atravessaram o Atlântico 

resistindo em bocas de sujeitos e coletividades que falam, louvam, dançam, contam, cantam e, assim 

fazendo, na companhia de suas divindades e ancestrais, potencializam a vida5.  

Contar/cantar é, pois, fazer memória; e esse trabalho é, por antonomásia, um feito político e, 

portanto, marcado, por interesses, conflitos e disputas, conforme assinala Pollak (1989). E quando o 

contar parte da negra gente capturada em seus territórios, escravizada e submetida às múltiplas e 

variadas formas de silenciamento e invisibilidade, o contar/cantar, a partir de memórias soterradas, 

desvela um ato supremo de afirmação e potencializacão da vida. Dessa feita, fazer memória a partir 

do lugar do subalternizado é per se um ato transgressor. Em outros termos, contar/cantar é, sob as 

lentes do pensar místico afro, assenhorear-se do enunciado, do discurso; logo, é obra de 

agenciamento. No rastro de memórias que persistem nos escombros de uma sociedade hierarquizada 

e sequestradora da fala do subalternizado, canta Adoniran Barbosa6: “Se o sinhô não tá lembrado, dá 

licença de contá...”. Nossa tese é, pois, parida do desejo indômito de cantar/contar!  

Conforme Flávio Gomes e Lilia Mortiz Schwarcz (2018, p. 19) na apresentação da obra por 

eles organizada, Dicionário da escravidão, “lembrar é, por isso mesmo, exercício de rebeldia; de não 

deixar passar e ficar para contar”. Desse modo, inapelavelmente, escrevemos sob o influxo da rebeldia 

abdiasiana, que no âmbito do “Pensar nagô” (SODRÉ, 2017), fazer memória é transgressão, sim, na 

ordem de Exu.   

A fortiori, em culturas assentadas em lógicas orais, contar é não esquecer, é dar vida à vida; isto 

é, não morrer. Lembra, oportunamente, Estácio de Lima (1975, p. 59) em O mundo místico dos 

negros:  

Sabe, e ao redor todos o sabem também, numa bela filosofia, que a morte não 

é real enquanto o indivíduo continua lembrado pelos vivos. O esquecimento é 

                                                 
5 Escreve Verdugo (2016, p. 118): “A palavra oríkì é composta de orí (‘cabeça’) e kí (‘saudar’ ou ‘louvar’) [...]. Há vários 

modos de recitação de oríkì. Quando faz referência a um orixá, evoca suas qualidades e suas realizações; e acredita-se 

que tais referências farão com que o pedido seja ouvido e as oferendas aceitas. Por essa razão, servem, concomitantemente, 

para louvar o orixá bem como para acessar o seu axé”. A obra do referido autor oferece valiosa pesquisa acerca da 

oralidade pensada desde o sistema de Ifá.  
6 Nome artístico de João Rubinato. Nascido em São Paulo em 1910, foi compositor, cantor, ator e humorista. É referência 

na gênese do samba paulista. Na música Saudosa maloca, Adoniran canta/conta a situação de uma São Paulo que no afã 

do progresso destrói vidas e memórias. Matos (2001, p. 263) em História e oralidade: a música nos territórios de 

Adoniran Barbosa escreve: “A cidade de São Paulo transforma-se incessantemente. Adoniran, um observador atento, 

captava, com um sotaque próprio (ítalo-paulistano-caipira) os flashs do cotidiano, as experiências de muitos que viveram 

esse processo... Observar cidade implicava o exercício de caminhar a pé (de dia e de noite), aproximar-se, buscando a 

inspiração-reprodução concretizada nas composições”. Sua atividade pode ser considerada paradigmática para o exercício 

de pesquisa.   
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que é a morte. Quem ‘fechou os olhos para sempre’, e recebeu sepultura, não 

estando, porém, olvidado, verdadeiramente não morreu. Morto se encontra 

somente aquele de quem os vivos não se recordam mais... 

 

Importa, pois, registrar, a título de introdução, que nossa tese constitui, ao fim e ao cabo, uma 

obra contra o esquecimento, porquanto se ocupa fundamentalmente em perquirir a partir do recorte 

da experiência mística, na feliz expressão de Antonacci (2014), Memórias ancoradas em corpos 

negros; memórias de vozes do corpo do negro Abdias Nascimento talhado pelo sagrado, nomeada e 

singularmente, Exu – o dinamizador por excelência do sistema nagô e da mundividência do 

candomblé. Nesse sentido, ao trazer como objeto-sujeito de pesquisa a trajetória de Abdias sob as 

lentes do sagrado, ensejamos não apenas fazer um trabalho de recuperação no horizonte da história 

factual, mas também, ou, sobretudo, no marco da Ciência da Religião, captar o lugar central e 

indispensável da experiência religiosa ou mística na longeva e multifacetada biografia de Abdias. 

Podemos dizer, sem evasiva, que nossa tese intenta, ao fim e ao cabo, cumprir o que escreve 

Antonacci (2014, p. 247):  

 
No contexto de desafios abertos pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2009, como das 

polêmicas curriculares em instituições de ensino em todos os níveis e graus, cresce o 

interesse na perspectiva que práticas culturais de matrizes africanas precisam ser lidas 

e interpretadas em suas visões de mundo. 

 

Nosso trabalho inicia com duas expressões-saudações caras ao “povo do santo” ou “povo do 

axé”7: Laroiê e agô – ambas se situam no plano da permanência e do cultivo dos dizeres e saberes 

ancestrais que podem, numa pequena expressão, reverberar conteúdos de envergadura de 

cosmovisões africanas em suas conexões atlânticas8. Desse modo, seres humanos e deuses são, 

simultaneamente, entidades diaspóricas. Na compreensão de Mauss (2017, p. 108) os deuses viajam 

juntamente com os seus cultos. Se nessas incontáveis viagens, “bagagens”9 são perdidas e/ou 

                                                 
7 Termo genérico utilizado para designar os que pertencem às religiões dos orixás.  
8 Mônica Lima (In: Figueiredo, 2009, p. 12) escreve no artigo Venho de Angola, Camará que o Brasil figura como o país 

que mais recebeu homens e mulheres escravizados do solo africano e também o território que por maior tempo se 

beneficiou do escravismo. A autora cita padre Antônio Vieira (1648) que diz que “'sem negros não há Pernambuco (2009, 

26-30) intitulado De quantos escravos se constrói um país? Para Alencastro (p. 28), "sem o trato de Luanda, a colônia 

americana estava condenada. Diferentemente do que se tem dito e escrito em boa parte da historiografia brasileira, o 

tráfico de escravos no Atlântico Sul era predominantemente bilateral, e não triangular". O autor sublinha a estreita e mútua 

relação Brasil-Angola. Escreve no mesmo artigo o historiador (p. 30): "Nenhuma região escravista das Américas teve, na 

África, um peso similar ao do Brasil". Se no referido artigo Alencastro oferece uma visão panorâmica do seu 

posicionamento historiográfico no que tange à relação bilateral África-Brasil, será na obra O trato dos viventes: formação 

do Brasil no Atlântico Sul (2000) que o historiador vai sistematizar, desenvolver e aprofundar tão pertinente e relevante 

assunto. John Thorton (2004) em A África e os africanos na formação do mundo Atlântico vai assinalar que os 

historiadores deram mais destaque à imigração europeia em detrimento da imigração africana, "apesar de esta ter sido 

maior, pelo menos antes do século XIX" (p. 41). Sua obra visa contribuir para o resgate dessa história atlântica não justa 

e suficientemente tratada.    
9 Na experiência africana e afrodiaspórica o corpo aparece como lugar por excelência da memória; logo, da salvaguarda 

e transmissão dos saberes ancestrais. Desenvolveremos essa perspectiva no Capítulo I de nossa obra. 



20 

 

esquecidas, outras tantas permanecem repletas de apetrechos vitais para o corpo e para a alma. Tais 

permanências no marco da oralidade atestam que a escravidão não extinguiu memórias feitas e 

refeitas em culturas subalternizadas10. A memória tanto perde quanto esquece, mas também guarda; 

é ressignificada, reinventada e, por ser viva e dinâmica, pode atravessar gerações.  A história dos 

terreiros no solo brasileiro assim revela11: 

 

Nesse contexto, ao contrário das aparências, a tradição oral, tal como ela tomou forma 

no Brasil, não é um resíduo degradado de uma ou outra das tradições orais da África, 

importadas para o Brasil no curso da escravidão, resíduo feito de descontinuidade e de 

obras inacabadas, mas, sobretudo um dispositivo que, ao contrário soube guardar o 

essencial da tradição oral africana (BONVINI, 2001, p. 42). 

 

Saudar, pois, um orixá implica numa forma de prece compreendida como palavra e um ato 

capazes de engendrar movimentos de reciprocidade do devoto para com a sua divindade na conjunção 

mito↔rito. Seres humanos e deuses estabelecem, pois, nessa dinâmica de reciprocidade, uma relação 

de dom e contra dom. Prece é palavra ofertada num jogo relacional; nessa acepção, reverbera um rito 

e, simultaneamente, uma crença subjacente. Dessa feita, Abdias, ao saudar, primazialmente Exu, 

manifesta uma fé ancorada no mito e sustentada pelo rito (padê) com implicações na vida concreta 

que enceta um protagonismo insurgente da população negra. O protagonismo mítico de Exu engendra, 

pelo místico, anelos de agenciamentos históricos.  

 

                                                 
10 Digno de menção é o pioneirismo de Câmara Cascudo no sentido de captar africanidades no Brasil. Cf. Câmara, 

Cascudo, L. da. Made in África, São Paulo, Global Editores, 2001. Ver, nessa perspectiva, o artigo de Antonacci (2014, 

p. 185-217) intitulado Cascudo no revela/esconde de Áfricas no Brasil. Enfatiza Antonacci (p. 187) que Cascudo em sua 

obra “legou expressiva contribuição para estudar trânsitos orais das Áfricas no Brasil... dialogando com estudiosos 

europeus e africanos, registrou povos das Áfricas interagindo em fluxos transoceânicos... Escrito para evidenciar a 

unidade ‘Brasil na África e África no Brasil’, nele, Cascudo diversifica questões trazidas por Pierre Verger, Roger Bastide, 

Gilberto Freire para o estudo sobre o negro, constituindo-se fonte para apreensão de conexão ao Sul”. Cascudo, então, é 

referência para os que se perguntam seriamente sobre africanidades no solo brasileiro. E nesse horizonte cabe a indagação 

de Afonso Maria Ligorio Soares (2006, p. 83) refletindo sobre o hibridismos católicos na metrópole paulistana e a 

contribuição afro-brasileira quando pergunta: “Onde estão hoje os sinais da religiosidade afro-brasileira na ‘secularizada’ 

cidade de São Paulo?”. Soares vai encontrar e refletir na figura desconcertante e paradigmática do padre Lima ou Pai 

Simbá a resposta para a sua indagação. Na Comunidade Apostólica Nosso Senhor do Bonfim fundada por Pai Simbá 

(padre-babalorixá) são realizadas missas, atendimentos personalizados, “cultos de candomblé, com toque de umbanda”. 

Tal relato reverbera o quanto a religião é um sistema poroso e também o quanto a experiência religiosa afro-brasileira foi 

capaz de ser transformada, mas também transformar experiências religiosas hegemônicas, supostamente imunes. Cf. 

Soares, Afonso Maria Ligorio, Hibridismos católicos na metrópole paulista: algumas anotações sobre contribuição afro-

brasileira, Revista Religião & Cultura, São Paulo, n. 9, p.77-97, jan./jun. 2006. Em sua tese doutoral intitulada “Há 

sempre confiança de se estar ligada a alguém: dimensões utópicas das expressões da religiosidade bantú no Brasil”, 

Brígida Carla Malandrino (2010) capta permanências/resignificações de africanidades vivas no Brasil e, de modo 

particular, expressas na umbanda.   
11 As palavras de Trindade (1985, p.98) são emblemáticas para o nosso trabalho, pois a autora considerando o sincretismo 

operado na figura de Exu assinala que se encontra “na sua ação simbólica uma das formas de preservação do pensamento 

africano”.  
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A guisa de introdução, peço respeitosa e amorosamente agô, ou licença a todo povo do axé; 

de modo especial aos sacerdotes e sacerdotisas que, a despeito de tantos ataques e preconceitos, 

significaram suas vidas a partir da chama dos orixás e encheram de encanto e potência o Terreiro-

Brasil. Enquanto homem negro reconheço, verdadeiramente, que se hoje estou vivo e escrevendo 

nesta terra erigida sob a égide da escravatura e do racismo, é porque experiências místicas criativas, 

insurgentes e potentes sustentaram meus antepassados. Interessa-me, pois, sobretudo na condição de 

pesquisador no campo da religião, querer investigar e compreender com que armas a preta gente 

combateu o bom combate em defesa da vida potencializada.  

 

Peço, então, bênção ao ventre que me pariu e me nutriu na encruzilhada de meu corpo negro: 

Marietta dos Santos Natalino (89) e Jerônimo Natalino (84). Sinto queimar em minhas mãos que 

escrevem a companhia calorosa de meus irmãos: Lázaro, Verônica, Jerônimo (Zoca), Rosângela 

(Rosa), Simão Pedro, Joana D’Arc e Robson; dos meus sobrinhos: Mariana, André e José Augusto e 

de minha tia Zenaidy. A partir deles e com eles (que se unem a tantas e tantos que me acompanham 

nas encruzilhadas da vida) chego, parto, sigo e gingo em encruzas textuais “reinventando as nossas 

letras”. 

 

 Numa mão pego, como sagrada insígnia, a vassoura de minha mãe Marietta, a lavadeira feliz, 

com a qual varro os medos ancestrais e transformo as infinitas trouxas que carregou em sua cabeça 

em bibliotecas de saberes incorporados desde o cotidiano de uma mulher insubmissa; noutra mão, 

seguro a pá de meu pai-pedreiro com a qual virou massas textuais de pensamentos imponderáveis. 

Desse modo, meus dedos que teclam trazem, desde as ciosas pontas, novíssimas e antiquíssimas 

presenças. Esta tese não é, pois, fruto de uma escrita solitária.  

 

Da minha parte, é forçoso confessar que o trabalho que hora me disponho fazer é sentido 

internamente como uma estação de minha vida; logo, um opus que inevitavelmente toca o núcleo 

mais profundo de minha personalidade e o desenvolvimento de minha trajetória acadêmica e, 

sobretudo, afro-existencial. Desse modo, as linhas que seguirão, inevitavelmente, serão atravessadas 

por meus ingredientes psicológicos profundos, razão pela qual serão (consciente e/ou 

inconscientemente), de algum modo, confissões de minha alma negra.  

 

Em outros termos, minha escrita é narrativa da trajetória de meu corpo que aprendeu a “dizer 

no pé” e, por isso, sabe da importância inalienável dos chãos pisados. Conforme testemunhou Abdias 

Nascimento (2016, p. 47): “Não posso e não me interessa transcender a mim mesmo, como 
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habitualmente os cientistas sociais declaram supostamente fazer em relação as suas investigações. 

Quanto a mim, considero-me parte da matéria investigada”.  

 

Nasci de um ventre católico, fui posto (juntamente com meus irmãos e irmãs) num berço 

igualmente católico e, desde meus primeiros passos até o presente me reconheço como tal. Nunca 

passei por nenhuma iniciação nas religiões de matrizes africanas; contudo, reconheço e admito que 

interiormente o candomblé e a umbanda me oferecem metáforas, mitos e símbolos com os quais 

minha alma se sente à vontade e, não só isso, reconhece pulsões profundas e intraduzíveis, que em 

muito, me escapam; talvez me anunciem tesouros esquecidos ou colonizados ou, ainda (e também), 

heranças que podem ser vividas e, consequentemente, expressas de forma diversificada, inclusive no 

catolicismo, ou fora de quaisquer quadros religiosas institucionais.  

 

Tenho pai (Jerônymo) e mãe (Marietta) vivos e seis irmãos. Morei até os 20 anos em Rocha 

Miranda (subúrbio do Rio de Janeiro), quando ingressei no Seminário Arquidiocesano de São José 

no Rio de Janeiro. Tive desde criança formação católica. Minha mãe sempre guardou rigidez no 

âmbito da fé e, sobretudo, postura bastante hostil para com as religiões afro-brasileiras. A defesa da 

fé católica e da fidelidade a Jesus Cristo sempre foram suas grandes bandeiras na vida. Seguramente, 

aprendeu a ser intolerante na vivência da fé com os catecismos da igreja da “casa grande”.  

 

Quando adolescente e jovem, por diversas vezes vi minha mãe quebrar e jogar no meio da rua 

alguidares postos à frente da paróquia de Santa Bárbara, em Rocha Miranda. Por essa razão, algumas 

vezes minha mãe se envolveu em confronto (chegando quase à violência corporal) com membros dos 

terreiros que a viam, com coragem e bravura, tratar como lixo destinado aos urubus as oferendas 

postas em honra de Santa Barbara/Iansã.  

 

Considero, pois, esta tese, também como uma obra de reparação-restituição.  Desejo, nesse 

sentido, recompor mediante as letras, cada caco dos alguidares quebrados por minha mãe. E isso é 

prova de amor e gratidão ao ventre que me pariu. O filho é fiel, ama e honra a mãe, quando vai para 

além do leite recebido. Ademais, como bem lembra Sodré (2017, p. 189), “o sistema nagô gira por 

inteiro em torno da restituição, que é um mecanismo de equilíbrio e de harmonia”.   

 

Vale dizer ainda que quebrar alguidares é apanágio da catequese colonial que dificilmente um 

brasileiro não tenha aprendido. Às vezes se quebra com as mãos, as vezes com o olhar, as vezes com 
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os pés, as vezes com o desprezo e a indiferença, inclusive epistemológica. Mas, os alguidares 

persistem apesar de muitos pisares. E isso, a saga de Abdias nos revela com exemplaridade.  

 

É importante registrar que com minha mãe aprendi a bravura em defender o que acredito ser 

verdadeiro e também aprendi a centralidade do sagrado na vida doída da gente preta. Marietta, a 

velhinha pimenta, como se autoproclama, é minha santa doutora, mulher preta em cujo lombo o 

sagrado faz morada. Deus é o centro de sua vida vivida na carne. Em uma de suas músicas diz: “Com 

Cristo eu sou eu, sem Cristo nada sou...”. Abdias, noutra plataforma mística, diria: “Com Exu eu sou 

eu, sem Exu nada sou...”. A patena e o alguidar, pelo visto, não estão tão distantes assim como as 

lentes da colonialidade de um tipo de cristianismo intolerante forçosamente nos fizeram, inadvertida 

e beligerantemente, crer.  

 

Importante salientar que, segundo o pensamento nagô, faz parte das artimanhas e traquinagens 

de Exu fazer “o erro virar acerto e o acerto virar erro” (VERGER, 1997). Assim sendo, quiçá seja 

possível que o erro de minha mãe na quebração dos alguidares possa ser transformado em acerto na 

reinvenção de nossas letras, isto é, na recomposição inventiva de alguidares literários. Segundo outro 

aforismo nagô, “Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje”.  

 

No horizonte do referido aforismo, que constitui um ato de transgressão à ditadura da 

linearidade irreversível do tempo ocidental, quem sabe esta tese parida hoje já não tenha matado 

ontem algum pássaro da intolerância? Escreve, nessa perspectiva, Sodré (2017, p. 188-190) em 

Pensar nagô: “A chave do provérbio está, assim, na experiência da reversibilidade (a restituição pelo 

sacrifício ou pela oferenda), que é maior que a da cronologia dos relógios. A situação oposta, isto é, 

a irreversibilidade, está na base de todos os sistemas de poder. Africanos ou não”. E ainda:  

 

No provérbio/aforismo, Exu está apontando para a inconsistência da 

irreversibilidade absoluta: o pássaro está em outra perspectiva ou em outro ponto de 

fuga temporal para que se perceba como a origem é a série infinita dos 

acontecimentos iniciáticos, onde tudo, absolutamente tudo, é reversível. Aparece, 

assim, o fio da meada de um pensamento capaz de afetar a experiência vivida por 

meio da abolição das disjunções radicais.         

 

Minha aproximação maior com as questões raciais e, singularmente para com as religiões 

afro-brasileiras, ocorreu, fundamentalmente, depois de ingressar na década de 1990 no seminário, 

quando fui chamado para participar de um grupo clandestino (Grupo de Apoio Pastoral (GAP) 

formado por seminaristas que se opunham ao exclusivismo e unilateralismo da formação 
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tradicionalista oferecida pelo regime diocesano da época. O GAP tinha como princípio fundamental 

construir uma formação alternativa no horizonte da Teologia da Libertação, da caminhada das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e das Pastorais e Movimentos Sociais. Foi, sem dúvida, a 

experiência mais formadora, clandestina e quilombista da qual participei até o presente. Meus 

pensamentos não se explicam sem a formação e os laços construídos no GAP e a partir dele. Desse 

modo, posso dizer, sem evasiva, que a presente tese é filha da Teologia da Libertação e tributária, em 

grande medida, das provocações do pensamento seminal e exúnico do teólogo octogenário Leonardo 

Boff.   

Dentre tantos outros espaços criados pelo GAP, de contato e proximidade com a situação do 

negro no Brasil, destaco a nossa participação na pastoral afro em São João de Meriti – Baixada 

Fluminense – sob a liderança do frei Davi (EDUCAFRO) e do frei Tatá. Vale sublinhar que tais 

contatos e participações davam-se às escondidas. Meu ingresso também como seminarista para 

trabalhar na paróquia São Judas Tadeu, em Anchieta (zona oeste do Rio), com o então pároco, padre 

Geraldo Marques Raimundo, foi um passo decisivo para a consolidação de uma proposta de Igreja 

atenta aos clamores dos pobres e dos negros (e à toda forma de exclusão).     

 

Certa feita, fui convidado a participar da defesa de dissertação de mestrado em Teologia do 

padre Geraldo Marques Raimundo na PUC-RJ, o irmão de caminhada e sonho que tive o sagrado 

privilégio de conhecer através do GAP. Ao término da defesa, Geraldo disse-me algo do tipo: “Quero 

te ver aqui, negão!”. Tais palavras fecundaram os meus ouvidos que, no mesmo instante, pariram 

novas possibilidades transgressoras. Esta tese também é fruto dessa misteriosa ejaculação epistêmica 

em meus ouvidos quase virgens no labor científico. Minha trajetória existencial, sacerdotal e 

intelectual é, sem dúvida, devedora desse padre-irmão-amigo que minha alma reconhece como um 

Exu de barba.        

 

No plano acadêmico, após a formação em Filosofia e Teologia para o sacerdócio, busquei um 

caminho de formação que me possibilitou incorporar temáticas atinentes ao negro e às religiões afro-

brasileiras: ingressei no mestrado em Teologia da PUC-RJ, no período de 1997-2000, sob orientação 

do padre Mário de França Miranda. Minha dissertação foi intitulada “Cristianismo e candomblé: duas 

mistagogias em confronto”. Nela, a preocupação com a mística no candomblé já se punha num 

espectro mais amplo. Formei-me em Psicologia Clínica pela PUC-RJ no ano de 2008, com o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) de orientação junguiana, intitulado “Roda de samba: uma leitura 

possível à luz da Psicologia Analítica”, sob orientação do professor Álvaro Gouveia.  
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No período de 2007-2008, cursei especialização em Psicologia Junguiana no Instituto 

Brasileiro de Medicina de Reabilitação (IBMR), sob orientação do professor doutor Walter Boechat. 

O trabalho final teve o título “Exu, arquétipo do inconsciente coletivo”. Vale dizer que tive o 

privilegio de ter o doutor Walter Boechat como professor, orientador e analista. Questões atinentes à 

ancestralidade africana (e também ao orixá Exu, objeto de pesquisa do TCC) atravessaram com 

profunda sensibilidade e competência o setting analítico, o que em muito me favoreceu em termos 

acadêmicos e, sobretudo, no que se refere ao meu processo de individuação.  

 

No ano de 2010 especializei-me em História da África e do negro no Brasil, na Universidade 

Cândido Mendes com o tema: “Africano vive pela boca: uma abordagem sobre a oralidade na tradição 

africana”. Licenciei-me em Filosofia com o TCC “A noção de amor fati em Nietsche”, e por conta 

de meu ingresso no doutorado deixei no caminho o TCC da pós-graduação em Filosofia (on line) na 

Universidade Católica de Brasília com o título “Alteridade e o rosto do outro em Lévinas”.      

 

Minha trajetória acadêmica, então, manifesta uma coerência temática no que tange à questão 

do negro e seu rico patrimônio religioso, cultural e psíquico. No âmbito interno revela um desejo e 

um apelo que sinto desde dentro para com tais assuntos (acadêmicos e existenciais). Considerar no 

presente o trabalho de doutoramento a díade Abdias↔Exu no âmbito da Ciência da Religião na PUC-

SP, sob orientação do professor Ênio Brito, significa não apenas um passo a mais na busca de maior 

conhecimento, mas, sobretudo, uma contribuição para a causa da afirmação da negritude e das 

religiões afro-brasileiras como aportes valiosos na contribuição para a construção de outros marcos 

civilizatórios possíveis.  

 

A Ciência da Religião, conduz-nos, na via da pesquisa, a um olhar respeitoso e dialógico que 

viabilize cultivar, em chave multidisciplinar, uma compreensão adequada de um testemunho de uma 

biografia atravessada pela experiência religiosa expressa vincadamente no marco das múltiplas, 

complexas e dinâmicas linguagens das religiões afro-brasileiras12.  

                                                 
12 Na introdução à parte IV do Compêndio de Ciência da Religião (2013) consagrada ao tema Ciências das linguagens 

religiosas (p. 437-569), escreve Brito (2013, p. 439): “As experiências religiosas na sua multiplicidade e diversidade 

encontram na linguagem não apenas formas de representação e de comunicação, mas um suporte para suas realizações”. 

E sublinha ainda: “A Ciência da Religião está desafiada a confrontar-se com os usos linguísticos das diversas religiões e 

da História das Religiões. Desafiada, ainda, a perscrutar como as linguagens estruturam as religiões”. Nessa IV parte do 

Compêndio sugerimos como relevante para a compreensão e o desenvolvimento de nossa tese os seguintes artigos: Paulo 

Augusto de Souza Nogueira, Linguagens religiosas: origem, estrutura e dinâmicas, (2013, p. 443-445); Etienne Alfred 

Higuet, Hermenêutica da religião, (2013, p. 457-468). Com singular destaque, conferir: Ênio Jose da Costa Brito, 

Tradições religiosas entre oralidade e o conhecimento do letramento, (2013, p. 485-498); José J. Queiroz, Mitos e suas 

regras, (2013, p. 499-511); e Maria Antonieta Antonacci, Expressões corporais e religião (2013, p. 525-537). 
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   Embora creia ser impossível, mesmo como pesquisador, despir-me de meus pressupostos 

(inclusive o religioso) para investigar quaisquer experiências religiosas, sobretudo aquelas que 

diferem, em grande medida, das minhas, o presente trabalho impõe, mesmo desvalidando pretensões 

à absoluta neutralidade científica, um esforço de procurar compreender o sagrado a partir da 

experiência daquele que o vivencia e o exprime em seus termos e expressões, e não sob minhas lentes 

pessoais. A Ciência da Religião, desse modo, demanda caminhos, exercícios e fôlego, 

irremediavelmente, alteritários13.  

 

Vale, pois, assinalar, que ensejamos acessar e investigar o que podemos nomear de “o mundo 

místico de Abdias”, em face do qual pouco conta o universo religioso, as crenças, dogmas e doutrinas 

do pesquisador. De certo, meu lugar religioso, de algum modo, atravessa meu olhar e minha produção 

científica (é tese de um padre e não de um babalorixá ou iaô); mas, não escrevo apesar disso, mas a 

partir dessa inescapável encruzilhada que, inclusive, pode trazer diferenciadas e insuspeitas 

percepções porque captadas a partir de um outro lugar. De todo modo, também não posso negar que 

abordar o Exu de Abdias exija de mim exercícios e esforços múltiplos na ordem da epohké14, muitos 

dos quais seriam, indubitavelmente, dispensados se estivesse pesquisando, por exemplo, o mundo 

místico de Dom Helder Câmara ou Dom José Maia Pires, o Dom Zumbi.   

 

As palavras de Mia Couto (2011, p. 117) exprimem um pouco da minha experiência no 

processo de construção desta tese, razão pela qual posso aplicá-las à feitura da obra. Diz Mia Couto: 

 

Quando me pergunto por que escrevo eu respondo: para me familiarizar com os 

deuses que eu não tenho. Os meus antepassados estão enterrados em outro lugar 

distante... E não partilho de sua intimidade e, mais grave ainda, eles me desconhecem 

inteiramente. Essa reinvenção pede artifícios que só a infância pode guardar. Uma 

aprendizagem tão profunda implica uma perda radical do juízo. Isto é, implica a 

poesia. 
   

                                                 
13 Escreve Hans-Jürgen Greschat (2005:155-156) em O que é Ciência da Religião: “Os teólogos são especialistas 

religiosos. Os cientistas da religião são especialistas em religião. Enquanto os teólogos investigam a religião à qual 

pertencem, os cientistas da religião geralmente se ocupam de outra que não a sua própria. A tarefa do teólogo é proteger 

e enriquecer sua tradição religiosa. (...) Os cientistas da religião não prestam um serviço institucional como os teólogos. 

Não são comandados por nenhum bispo, nem obrigados a dar satisfação a nenhuma instância superior. São autônomos 

quanto ao seu trabalho”. Sobre relação entre Teologia e Ciência da Religião, ver: Faustino Teixeira (In. Passos e Usarski), 

Ciência da Religião e Teologia, P.175-183, Compendio de Ciência da Religião, São Paulo: Paulinas, 2013. Para uma 

melhor compreensão sobre especificidades epistemológicas da Ciência da Religião, ver, no mesmo Compêndio: Eduardo 

R. Cruz, Estatuto epistemológico da Ciência da Religião, P.33-49; Frank Usarski, Historia da Ciência da Religião, P.51-

61; Steven Engler e Michael Stausberg, Metodologia em Ciência da Religião, P.63-73.  
14 O termo refere-se ao exercício científico metodológico de “por entre parênteses” o mundo pessoal e subjetivo do 

pesquisador.  Essa atitude serve de antídoto ao dogmatismo capaz de eclipsar ou até impedir a produção cientifica.    
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Concordo também com Mia Couto (2011, p. 114) quando diz que a “escrita não é um veículo 

para se chegar a uma essência, a uma verdade. A escrita é a viagem interminável. A escrita é a 

descoberta de outras dimensões, o desvendar de mistérios que estão para além das aparências”.  

 

Findando esta espécie de apresentação pessoal, é importante também dizer que participei por 

quase dois anos da Comissão de Combate à Intolerância do Rio de Janeiro, sob direção do babalaô 

Ivanir dos Santos. Foi um momento de grande contato e parceria na luta contra a intolerância religiosa 

e de relação muito próxima com uma plêiade de sacerdotes e sacerdotisas do candomblé e da umbanda 

que muito me ensinaram no chão do combate acerca do universo místico das religiões de matrizes 

africanas.  

 

Se, como disse acima, a presente tese tem, segundo minhas encruzas idiossincráticas, um 

caráter de restituição-reparação, também não poderia deixar de dizer que o desejo de adentrar na 

PUC-SP foi, em grande medida, resultante de uma violência sofrida no espaço diocesano do Rio. 

Tendo sido aprovado e chamado para lecionar na PUC-RJ, tive meu nome covarde e sinistramente 

cortado da lista pelas autoridades eclesiásticas. Tal ocorrência reverbera um tipo de racismo 

institucional e institucionalizado também existente na Igreja. Não obstante minha reivindicação e de 

outros irmãos e irmãs, fui brindado com o comum silêncio eclesiástico que, quase sempre, execra a 

vítima e condecora os verdugos. 

 

Segundo a ilustríssima sacerdotisa, Mãe Beata de Yemanjá, Exu pode trazer um grande 

desgosto e logo em seguida proporcionar uma enorme alegria. E São Tomás de Aquino, nessa direção, 

diz que Deus pode tirar de um mal um bem maior. Meu/Nosso doutorado prova exatamente isso. Ele 

é, pois, misteriosa e paradoxalmente, filho e narrativa de uma felix culpa. De um mal Deus fez surgiu 

um bem maior, um doutor negro – coisa raríssima para negra gente; não por incompetência, mas em 

virtude do funil produzido pelo poder escravocrata de ontem e de hoje.     

 

Confessadamente, estive na terra da garoa nesses anos de estudo em estado subjetivo de 

autoexílio (ou exílio?), mas retorno daqui a pouco com insubmissa alegria e responsabilidade-Ubuntu 

a minha terra natal. O poder eclesiástico diocesano bateu sua porta branca na minha cara preta. Como 

acusa Abdias: “Cuspiram nos meus sonhos”. Em noite escura de madruga vi em sinistra pira, gota de 

sangue descer da face luminosa de meus ancestrais. E o mesmo Abdias confessa: “Essas coisas não 

se esquece”. Mas, o mesmo Abdias nos mostra com sua trajetória, que essas coisas também podem 

ser transformadas misteriosamente em potência risonha.   
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Em se tratando da vitória da marcha coletiva da negra gente rumo à libertação de todo e 

qualquer grilhão, o que fundamentalmente importa, conforme ensina Abdias, é “olhar para além do 

egoísmo e da glória, certos de que à vitória pouco significa nossa vida e nada importa à sepultura” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 88). Por fim, vale dizer, conforme o mesmo Abdias no poema 

“Contraponto de um negro e um paternalista branco”: “Está tudo registrado, com cuidado e 

devoção...” (NASCIMENTO, 1983, p. 56).    

A partir do exposto, mãos à obra... Alguidares, à vista! Conforme ensina e adverte Abdias no 

poema/oriki “O Agadá da transformação”: “[...] não é tempo de reclamar/ nem tempo de chorar/ 

tempo é de afirmar nosso ser/ sem mendigar nosso direito ao poder/ tempo é de batalhar [...]” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 88).  

 

Depois da apresentação de minha trajetória, faz-se necessário considerar as encruzas mediante 

as quais encontrei e fui encontrado pelo objeto-sujeito de nossa pesquisa. A questão que se apresenta 

neste momento é: como e por que elegemos o objeto e o tema de nossa tese. Considerar encruzas no 

labor da pesquisa implica abordar caminhos e descaminhos e, sobretudo, o vicejar de inesperadas 

possibilidades epistêmicas.  

 

Ingressei no doutorado com intenção de investigar o orixá Exu e a problemática do mal tendo 

como referencial teórico a noção de conjunção dos opostos extraída do psicólogo suíço Carl Gustav 

Jung (1875-1961). Mas, o trabalho de orientação com o professor Ênio Brito foi importante para a 

clarificação do assunto e, sobretudo, para a tomada de percepção de que a bibliografia atualizada 

acerca do orixá-Exu segue desvencilhando-o do mal, tal como concebeu as lentes cristãs. Entre outros 

autores de envergadura, Roger Bastide (2001), Câmara Cascudo (2002), Pierre Verger (1997), Juana 

Elbein dos Santos (2011), Monique Augras (2008), Reginaldo Prandi (2001) e Vagner Gonçalves da 

Silva (2012; 2015) dão conta de situar o orixá mensageiro dentro do patamar de compreensão e 

sentido que lhe é devido.   

 

Mas, se a produção acadêmica contemporânea e também muitos terreiros de candomblé 

sustentam uma visão positiva acerca do orixá Exu, um longo caminho ainda necessita ser percorrido 

no que tange à superação do estigma construído no imaginário social e religioso que, em grande 

medida, ainda associa Exu ao mal e ao diabo cristão. De modo muito especial, o pentecostalismo 

evangélico e católico sustentam olhares extremamente colonizados e demonizadores com relação a 
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quaisquer manifestações ou símbolos das religiões de matrizes africanas, sobretudo com relação ao 

orixá Exu.      

 

A mudança significativa no processo de pesquisa deu-se no decorrer do curso, em especial a 

partir de minha participação na disciplina Grandes Temas da Ciência da Religião II, ministrada pelo 

professor e orientador, Ênio Brito. Fato decisivo foi o contato com a obra de Antonacci (2014), 

Memórias ancoradas em corpos negros. A partir das leituras e reflexões produzidas acerca das 

inventividades e potencialidades da população negra, nasceu em mim o interesse de pensar Exu a 

partir da biografia de Abdias. Numa das aulas, como que numa súbita iluminação, me veio à mente o 

poema “Padê de Exu libertador” que já conhecia. Nunca tive contato pessoal com Abdias, mas 

começar a investigar sua vida e obra sob o recorte do sagrado significou encontrar um tesouro 

escondido. Brito assinala de forma sugestiva na orelha da obra de Antonacci (2014):  

 
Seguir as veredas abertas pela autora é entrar em contato: com o rico mundo dos 

cordéis; com Joaquim Mulato penitente de Barbalha; com indícios de cosmogonias 

de culturas africanas e afro-brasileiras, expressas em lendas, cantorias e literatura de 

folhetos reveladoras de tradições que se construíram no circuito África/Brasil/África 

e perenizaram sinais de corpos negros em diáspora; com corpos, tempos e histórias 

silenciadas que precisam ser resgatadas (...). 

 

E continua Brito: “Memórias ancoradas em corpos negros levam seus leitores, por 

caminhos surpreendentes, a perceberem a crise do modelo hegemônico civilizatório e a constatarem 

um tempo de emancipação, fruto da própria consciência e ação subalternas”. 

 

Essa perspectiva investigativa resultou no interesse de pesquisar a biografia de Abdias 

Nascimento (1914-2011). Conforme já dito, não conheci Abdias pessoalmente. Tive a oportunidade 

de estar presente em parte do seu funeral na Câmara dos Deputados e depois num rito no Valongo, 

pois participava, na época, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Mas, 

nem de longe, podia imaginar que o ativista tornar-se-ia meu objeto-sujeito de pesquisa doutoral. 

 

Nossa tese tem o título: “Abdias Nascimento, o cavalo do santo no terreiro da história”. Nesse 

sentido, ensejamos considerar a longeva e multifacetada trajetória de Abdias sob as lentes do sagrado, 

nomeadamente, Exu. Objetivamos, dessa feita, investigar como o sagrado incidiu e determinou 

decisivamente o tecido da vida e da atividade de Abdias, forjando, assim, sua identidade de homem 

negro numa sociedade vincadamente racista.  
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Faz-se necessário dizer de pronto que o título de nossa obra é, a nosso juízo, “metáfora viva” 

(RICOEUR, 2000)15 de uma “mística afrodiaspórica”16, isto é, experiência religiosa enraizada no 

pensar africano ancestral reinventado no Brasil. A conjunção da tríade “ser humano (Abdias)↔animal 

(cavalo)↔divindade (Exu)” sugere, no horizonte imagético, a união ancestral e interdependente de 

todas as coisas, visíveis e invisíveis. “Sem disjunções cultura/natureza, corpo/comunidade, em 

cosmovisão de povos africanos, todo o universo é povoado por seres vivos, regidos por ‘forças 

minerais, vegetais, animais, humanas, em perpétuo movimento’...” (ANTONACCI, 2014, p. 245).   

 

Pensar o servidor ou instrumento do orixá tendo um animal como metáfora fundamental pode 

esconder/revelar sublime metáfora na ordem do agenciamento, a fortiori pelo fato de a simbólica do 

cavalo estar ligada ao combate, ao caminho, ao deslocamento, à aventura; numa palavra, à luta. 

Ademais, conforme escreve Sodré (2017, p. 175), também “os animais, os peixes, as arvores têm seu 

próprio elemento dinâmico, ou seja, seu Exu”.  

 

Enunciar, pois, a metáfora “Abdias, cavalo do santo” reverbera uma via de empoderamento 

simbólico, considerando um pensar contra-hegemônico no qual o mundo animal é dotado de força e 

poder. Na percepção de Antonacci (2014, p. 142), em culturas africanas povos “vivenciam – em seus 

corpos e imaginário – incorporações de traços, forças e astúcias de animais, potencializando 

patrimônios do reino humano”. E realça ainda a historiadora: “Estar ou vestir pele de animais significa 

empoderamento, transcender o próprio corpo, impregnando-o de recursos e artimanhas do reino 

animal”. Nesse sentido, podemos dizer que o candomblé, já na metáfora “cavalo de santo” enuncia, 

em chave decolonial afro-brasileira, um apetrechamento simbólico.  

 

                                                 
15 Cf. RICOEUR, P. Metáfora viva, Edições Loyola: São Paulo, 2000. Escreve o autor: “A metáfora apresenta-se, então, 

como uma estratégia de discurso que, ao preservar e desenvolver a potência criadora da linguagem, preserva e desenvolve 

o poder heurístico desdobrado pela ficção” (p. 13). Grifos do autor. Assinala Ricoeur (1994, p. 11) em Tempo e narrativa: 

“É assim que o discurso poético traz à linguagem aspectos, qualidades, valores da realidade, que não têm acesso à 

linguagem diretamente descritiva e que só podem ser ditos em favor do jogo complexo entre a enunciação metafórica e a 

transgressão regrada das significações usuais de nossas palavras. Arrisquei-me, em consequência, a falar não somente de 

sentido metafórico, mas de referência metafórica, para dizer desse poder do enunciado metafórico de redescrever uma 

realidade inacessível à descrição direta. Sugeri mesmo fazer do ‘ver como’, em que se resume o poder da metáfora, o 

revelador de um ‘ser como’, no nível ontológico mais radical”. (Cf. RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa, Campinas, São 

Paulo: Papirus, 1994).     
16 Compartilhamos da compreensão de Elisa Larkin Nascimento (2003, p. 27) acerca do uso da palavra “diáspora”, “no 

sentido de dispersão geográfica de um povo que, mesmo espalhado pelo mundo em novas condições sociais e históricas, 

mantém o elo com sua origem e sua identidade originária”. Importante a afirmação de que a África conhecia diáspora 

antes do projeto colonial e escravista. O referido e macabro projeto elaborou uma diáspora forçada no marco da 

escravatura.    
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A primeira indagação que somos interpelados a responder é: sob que perspectiva miramos e 

interpretamos nosso objeto de pesquisa? Nosso lugar de pesquisa é a Ciência da Religião, que na 

definição concisa e sistemática de Klaus Hock (2010, p. 13) “é a pesquisa empírica, histórica e 

sistemática da religião e de religiões. Para tanto abrange uma diversidade de disciplinas e apresentam 

religiões e fenômenos religiosos sob aspectos específicos”. Seguindo na mesma direção, Frank 

Usarski (2006, p. 126) afirma que a Ciência da Religião “é a disciplina empírica que investiga 

sistematicamente religião em todas as suas manifestações”. Porém adverte o autor que “não se 

questiona a ‘verdade’ ou a ‘qualidade’ de uma religião. Do ponto de vista metodológico, religiões são 

‘sistemas de sentido formalmente idênticos’” (USARSKI, 2006, p. 126).   

No plano teórico, nossa tese encruza com três aportes epistemológicos que se comunicam 

entre si, quais sejam: a abordagem afrocentrada, a epistemologia pós-colonial e a epistemologia das 

macumbas. No referente à abordagem afrocentrada nossa tese dialoga e se apoia no posicionamento 

de Molefi Kete Asante17 (2009, p. 93) para o qual “afrocentricidade é um tipo de pensamento, prática 

e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua 

própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos”. A afrocentricidade não 

tem a pretensão de constituir um universalismo, mas, antes, enseja assegurar, conforme Elisa L. 

Nascimento (2008, p. 52) “o posicionamento africano em seu próprio centro, com o intuito de 

compreender o mundo por meio de referências próprias aos povos africanos. 

Para o nosso trabalho, vale sublinhar a defesa dos elementos culturais africanos, apresentada 

por Asante (2009) como um dos pontos fundamentais da perspectiva afrocêntrica, pois, consoante 

suas palavras, não é possível “assumir uma orientação voltada para agência africana sem respeitar a 

dimensão criativa da personalidade africana e dar um lugar a ela” (In: NASCIMENTO, E., 2009, p. 

97). De Asante (In: NASCIMENTO, 2009, p. 94) tomamos também à noção de “agência” como 

“capacidade de dispor dos recursos psicológicos e culturais necessários para o avanço da liberdade 

humana”.  

 

 Sobre a abordagem epistemológica pós-colonial, de valiosa importância para o 

desenvolvimento de nossa tese, foi a visão geral oferecida por Wirth (2013, p. 129-142) na reflexão 

                                                 
17 Molef K. Asante é professor do Departamento de Africologia da Temple University   Fazendo uma crítica em relação 

à posição afrocêntrica, Paul Lovejoy (2012, p. 353) diz que “o projeto afrocêntrico possui uma confiança absoluta e 

perversa em um modelo de sujeito racial pensante inteligente, que está muito distante da dupla consciente que fascinava 

os modernistas negros”. Para Munanga (In: NASCIMENTO, 2003, p. 14), ao contrário, o afrocentrismo, no entender de 

Molef K., “Asante, pensador afro-americano, serve como base de resistência ao etnocentrismo ocidental e à hegemonia 

da brancura, mas não se opõe ao dinamismo cultural e ao interculturalismo, conforme o acusam, sem fundamentar-se nos 

textos, os críticos apressados”. 
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intitulada Religião e epistemologias pós-coloniais. O autor, no referido texto, partindo do contexto 

de subalternidade, coloca em xeque uma Ciência da Religião que se queira descontextualizada. 

Escreve Wirth (2013, p. 130): 

 

Com o conceito de ‘pós-colonial’ pretendo referir-me, portanto, à persistência 

atual de formas diversas de dominação oriundas dos centros coloniais, antigos 

e atuais, que se evidenciam na imposição de estruturas hierárquicas de 

classificação, de controle das relações de trabalho, de valorização dos 

processos de produção de conhecimento, com critérios de fundo étnico, racial 

e de gênero, como relações práticas de poder, mas sempre naturalizadas no 

plano discursivo 
 

 O autor nos ajuda a pensar a produção científica de forma sempre atenta aos sistemas de poder, 

razão pela qual faz-se necessário ao pesquisador não apenas tomar consciência do lugar social, mas 

também estar atento ao lugar epistemológico concreto onde o saber é produzido. Indaga, de forma 

oportuna e relevante para a nossa tese, Wirth (2013, p. 130): “Estariam os estudos de religião 

reproduzindo os processos de subalternização, ocultamente e controle dos saberes religiosas dos 

povos colonizados pela expansão colonial, através de categorias como primitivas, irracionais, 

mágicas, pré-científicas etc.?”. 

 

Para o autor, a produção acadêmica não se divorcia de questões éticas e de compromissos 

históricos. Por essa razão, é mister que a ciência se indague acerca do seu engajamento em estado de 

solidariedade com os vitimizados. Wirth (2013, p. 141) coloca uma questão pertinente e relevante 

para o nosso trabalho: 

 

Podemos optar por epistemologias que escondem a conivência das ciências 

hegemônicas com a produção das injustiças, ou podemos articular, as múltiplas 

verdades gestadas na cotidianidade das vítimas, com suas ambiguidades, contradições, 

assimetrias e, assim, alargar os estudos da religião para múltiplos sentidos de estar no 

mundo, todos historicamente situados e incompletos. 
 

Nossa tese assume a segunda possibilidade, por isso enseja oferecer condições de escuta à fala 

do subalternizado. Nesse itinerário, nosso trabalho também encruza, entre outros, com autores como 

Grossfoguel (2012)18 em Para descolonizar os estudos de Economia política e os estudos pós-

coloniais; Mignolo (2003; 2004; 2005); Quijano (2005; 2009) em Colonialidade do poder, 

eurocentrismo e América Latina; Fanon (1968; 2008); e Boaventura de Souza Santos (2008; 2009).   

 

                                                 
18 Dentre as exigências para a formulação de uma epistemologia pós-colonial, Grossfogel sublinha, entre outras, o 

encontro de perspectivas que partam de corpos e lugares subalternizados.   
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Os referidos autores, de modo diversificado, buscam, grosso modo, no âmbito da abordagem 

pós-colonial, “contribuir com a construção de um pensamento contra-hegemônico a partir de 

múltiplos lugares epistêmicos subalternizados pelo poder colonial” (WIRTH, 2013, p. 139). Vale 

ainda citar a pergunta desafiadora de Wirth (2013, p. 140): “Como a Ciência da Religião pode 

incorporar criticamente no seu perfil epistêmico específico os espaços de vida cotidiana como o tecido 

social a partir do qual sujeitos concretos extraem seus códigos de sentido que lhes permitem estar no 

mundo e viver em sociedade?”. 

 

Ainda considerando os pressupostos teóricos de nossa tese, captamos, em Simas e Rufino 

(2018) na obra Epistemologia das macumbas, uma noção valiosa para se pensar e credibilizar a 

vivência religiosa das macumbas, bem como a prática mística de Abdias Nascimento ancorada nos 

referenciais africanos e diaspóricos como potências prenhes de saberes, poderes e dizeres. A obra foi 

publicada no ano de finalização da escrita de nossa tese (2018), mas ainda assim deu valiosa 

contribuição, sobretudo por ajudar não apenas a pensar Exu, mas pensar exunicamente e não somente 

pensar as macumbas, mas macumbisticamente. De caráter ensaístico, a obra dos referidos autores, a 

nosso juízo, leva a sério os saberes erigidos e praticados nas macumbas e, de modo especial, considera 

Exu não apenas como objeto cognoscível, mas, sobretudo, como instância epistemológica, isto é, 

via/encruza19 de conhecimento. Os autores assumem a tarefa de afirmar 

um exercício diacrítico, a partir das potências próprias das macumbas. Assim lançando 

mão dos conhecimentos circundantes a esse pluriverso, atando o ponto do que 

chamamos de uma epistemologia das macumbas, buscamos transgredir com as 

estruturas coloniais do saber, enunciando e credibilizando a existência e as práticas de 

conhecimento desse outro historicamente subalternizado (SIMAS e RUFINO, 2018, 

p. 14). 
 

Um grande contributo desses autores para o nosso trabalho, sobretudo, por não apenas falarem 

sobre as macumbas, mas a partir das mesmas, creditando assim místicas afro-brasileiras não apenas 

como legítimos “lugares de fala”, mas também como lugares de potência; logo, de resistência, 

resiliência e inventividade. Tal empreendimento vai ao encontro, de forma feliz, do legado de Abdias 

Nascimento, para o qual religiosidade/espiritualidade é questão de saber e de poder. Nesse horizonte 

de compreensão, podemos, desde a trajetória de Abdias, assumir discursivamente o caráter 

                                                 
19 “O cruzo, o encruzamento ou o encruzar emerge como perspectiva teórico-metodológica assentada nos complexos de 

saber das macumbas brasileiras [...]. Em outras palavras, reconhecermos as macumbas brasileiras como lócus de produção 

de conhecimentos implica, em principalmente, partirmos de suas próprias práticas-teóricas para repensá-las, como 

também para pensar a partir de seus princípios – historicamente subalternizadas – outros campos, sempre como um fazer 

inacabado e dialógico, feito as artes do saber dos velhos cumbas; aquela que amarra e desamarra pontos, costurando uma 

rede infinita” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 25-26).  
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epistemológico das místicas afro-brasileiras. Poderíamos, pois, falar, a partir de Abdias (e 

considerando as religiosidades afro-brasileiras) de “inteligências místicas”. 

 

Sob essas lentes podemos ler a mística de Abdias como experiência discursiva capaz de 

credibilizar potências culturais e religiosas afro-brasileiras. Escreve oportunamente Antonacci (2014, 

p. 31) que “no emaranhado de redes em que circularam suas memórias e interações, forjaram ‘vozes 

do corpo’ no improviso, reinventando viveres de resistência em suas linguagens, que restam no 

subterrâneo de histórias hegemônicas”.  

 

É importante assinalar que os estudos acerca das religiões afro-brasileiras já possuem um 

significativo caminho de pesquisa. No final do século XIX, Nina Rodrigues (1862-1906), não 

obstante seus posicionamentos racistas, de forma pioneira, deixa um legado inconteste, em especial 

pelas fonte etnográficas produzidas. No caminho de preocupação para com a temática do negro e sua 

religiosidade, destacamos as contribuições de Edson Carneiro (1912-1972) e Artur Ramos (1903-

1949). O caminho percorrido, ainda que eivado de preconceitos e discriminações para com o negro e 

as religiões afro-brasileiras, faz surgir, Roger Bastide (1898-1974) como figura indispensável para a 

pesquisa atual sobre o assunto.  

 

No que se refere aos autores que de forma mais específica ou mais abrangente foram de 

singular importância para a compreensão do orixá Exu no diálogo com nosso objeto de pesquisa 

destacamos: Roger Bastide com a obra O candomblé da Bahia (2001); Pierre Verger (1997) com a 

obra Os Orixás; Juana Elbein dos Santos (1986) com Os Nàgô e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Égun 

na Bahia; O duplo e a metamorfose de Monique Augras (2008); Liana Trindade (1985) em Exu poder 

e perigo; Stefania Capone (2009) em A busca da África no candomblé, cuja primeira  parte da obra 

intitula-se “As metamorfoses de Exu”; e Vagner Gonçalves da Silva (2002, 2015) com  Exu do Brasil 

tropos de uma identidade afro-brasileira nos trópicos e Exu: o guardião da casa do futuro 

respectivamente. 

 

Embora Augras (2008) se refira ao processo de iniciação no sentido estrito, sua obra contribui, 

sobremaneira, por, dentre outros fatores, acentuar o caráter vivo, relacional, dinâmico, transformador 

e performático entre o devoto e o orixá. Ao fim e ao cabo, é disso que nossa tese se ocupa. A 

“identidade mítica” produzida pelo processo de iniciação e vivida de forma singular na possessão é 

fruto da “unidade mística”. Mística, dessa feita, pode ser pensada como vivência mítica.    
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A obra de Juana Elbein dos Santos publicada em 1976, fruto de sua tese doutoral defendida 

no ano de 1972 na Universidade de Sorbonne e traduzida pelo CEAO/UFBA, constitui um marco na 

história da etnografia das religiões afro-brasileiras. A autora foi iniciada na década de 1960 no Ilê 

Axé Opô Afonjá (Salvador). Ancorada numa perspectiva “desde dentro”, a obra busca trazer uma 

fidedigna visão conceitual do sistema nagô. O livro de Juana exerceu grande influência, em especial 

na intelectualidade dos adeptos das religiões afro-brasileiras. Abdias Nascimento, seguramente, 

sofreu essa influência que atravessou sua compreensão acerca de Exu, o que podemos detectar no 

poema “Padê de Exu libertador”, em especial quando escreve “[...] na encruzilhada dos teus três 

sangues deposito este ebó [...]”.   

 

Avançar nessa discussão ultrapassaria os limites de nosso intento. Mas, a questão, por 

exemplo, oportuniza refletir sobre “tradição inventada” (HOBSBAWN, 1984)20. Para a feitura de 

nossa tese, a obra de Santos, não com exclusividade, comparece como singularmente importante por 

nos aproximar do imaginário de Abdias acerca de Exu.  

 

A produção recente de Vagner Gonçalves da Silva (2015) ao centrar-se na figura de Exu 

oferece à nossa tese condições de refletir sobre o orixá num plano vivo, dinâmico e heterogêneo no 

horizonte de permanências, mudanças e reinvenções semânticas sofridas pelo orixá. O autor não 

busca, como Santos, uma “‘verdade’ sobre Exu, mas fornecer alguns lados ou pontos de vista por 

meio dos quais se poderia caracterizar seu culto no Brasil, principalmente no candomblé e na 

umbanda...” (SILVA, 2015, p. 21).  

 

O autor, dentre outras contribuições, rompe, a nosso juízo, o pensamento unidirecional que 

aborda apenas a demonização de Exu. Em perspectiva dialética, Silva reflete, dialeticamente, o 

movimento inverso de “exunização” do diabo. Considerar essa possibilidade dinâmica no imaginário 

religioso do Brasil ajudou, em grande medida, na compreensão do Exu subjetivado e explicitado por 

Abdias Nascimento. A propósito, o Exu que Abdias explicita no poema “Padê de Exu libertador” é o 

Exu reinventado na afro-brasilidade. Sem preocupação na ordem da ortodoxia, Abdias, no mesmo 

                                                 
20 Escreve Prandi (1977, p. 30-31): “[...] Juana Elbein dos Santos em ‘Os nagô e a Morte’, parte de uma base empírica 

oferecida por suas pesquisas no Brasil e na África e com uma interpretação apoiada na etnografia cria, no papel, uma 

religião que não se pode encontrar nem no Brasil nem na África, propondo para cada dimensão ritual da religião que ela 

reconstitui significados que procuram dar às partes o sentido de um todo, dando-se à religião uma forma acabada que ela 

não tem”. Vale citar também a querela estabelecida entre Pierre Verger e Joana E. dos Santos.  Verger, criticando e 

desqualificando o trabalho de Santos, escreve “Etnografia religiosa iorubá e Probidade Científica”. Religião e Sociedade, 

8, p. 3-10, São Paulo, 1982. Santos, em resposta, produz, na mesma revista, o artigo: “Pierre Verger e os Resíduos 

Coloniais: O ‘Outro’ Fragmentado”. Religião e Sociedade, 8, p. 11-14, São Paulo, 1982. Para Verger, Santos, dentre 

outros equívocos, supervaloriza o lugar de Exu produzindo confusão quanto ao papel do orixá.    
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poema, evoca Exu Yangui (nagô) e Exu Pelintra (umbanda/Brasil). E não se trata, a nosso juízo, de 

um e outro; tampouco de um ou outro.     

 

Tal posicionamento de Silva caracteriza um dos grandes méritos da obra e a faz não apenas 

atual quanto de envergadura para uma pesquisa que contemple Exu em suas irremediáveis 

encruzilhadas semânticas. 

 

No que se refere especificamente ao orixá Exu, compreendido pelas lentes de Abdias, o poema 

“Padé de Exu libertador”21 goza de primazia, porquanto constitui uma espécie de breviário da 

concepção do místico-ativista acerca do orixá mensageiro e patrono de sua atividade, conforme 

defendemos em nossa tese. Importante salientar que iniciando o poema evocando “Exu” e depois 

“Exu Yangui”, Abdias, quando trata da luta em defesa da população negra faz referência ao que 

chama de “Exu Pelintra”. Se, pois, Juana Elbein dos Santos influenciou sua subjetividade, Abdias 

também se alimentou de outras fontes das afro-brasilidades, dentre as quais, a umbanda. Abdias, 

também nas duas peças teatrais, Sortilégio I, escrita em 1959, e Sortilégio II em 1979, fornece rico 

material sobre o lugar de patronagem de Exu na trajetória existencial, a partir da saga do personagem 

doutor Emanuel. 

 

Reginaldo Prandi (2001), no artigo intitulado “Exu, de mensageiro a diabo”, oferece uma 

visão panorâmica do processo de identificação do Exu africano com o diabo a partir do olhar, em 

especial, dos missionários cristãos. É valioso para a nossa tese a compreensão desse processo de 

transformação sofrido no âmago do pensar africano. A obra de Prandi (2017) Aimó: uma viagem pelo 

mundo dos orixás, mesmo de cunho ficcional, ajuda sobremaneira na compreensão do papel de 

patronagem do orixá Exu. Ele, na companhia de Ifá, conduz a menina Aimó, a reencontrar sua 

identidade a partir do sagrado. A obra oferece uma visão da importância de Exu como condutor, 

patrocinador e mistagogo. Defendemos em nossa tese que são essas funções que o santo exerce na 

vida de Abdias. 

Por fim, importa registrar, entre outras, obras com as quais dialogamos para pensar as místicas 

ou experiências religiosas afro-brasileiras. O artigo de Antonacci (2014, p. 245-281) intitulado 

“Animistas/fetichistas? Dizem eles” nos ofereceu a possibilidade de compreender experiências 

místicas engendradas pela preta gente no contexto de diáspora como práticas potentes na ordem da 

resistência e da criatividade. Conceber, nesse horizonte, vivências religiosas como portadoras de 

                                                 
21 Ver na introdução de nossa obra. 
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outras lógicas e racionalidades que se afirmaram nas crudelíssimas encruzilhadas do Novo Mundo 

enquanto vias de resistência, resiliência e construção identitária, nos ajudou a captar produções 

afrodiaspóricas a partir de seus lugares de enunciação.  

 

Em minha dissertação de mestrado intitulada “Cristianismo e candomblé duas mistagogias em 

confronto” (NATALINO, 1999), pude tematizar a experiência mística no candomblé enquanto 

elemento central da prática religiosa. A obra defendida buscou estabelecer comparações entre as duas 

tradições religiosas no que se refere ao programa mistagógico. Hoje, revisitando a obra, capto limites 

e compreensões advindas de uma preocupação comparativa que implicou em algumas afirmações 

gratuitas e equivocadas, que hoje não mais faria. Mas revisitar a obra oportunizou refletir sobre o 

candomblé enquanto via mística e reforçou o intento de procurar entender o candomblé a partir de 

seus próprios pressupostos, sem ensejar comparações. Nesse sentido, nossa tese doutoral, de algum 

modo, constitui um esforço de aprofundar e reconsiderar posicionamentos da dissertação do 

mestrado.  

 

Sobre dissertações e teses produzidas no horizonte das religiosidades afro-brasileiras, entre 

outras, cito a tese de doutorado de Brígida Carla Malandrino (2010), Há sempre confiança de se estar 

ligado a alguém: dimensões utópicas das expressões da religiosidade bantú no Brasil, e a de 

Fernanda de Souza Cardoso, Girando em uma roça banto: a dança como elemento constitutivo do 

candomblé angola em Montes Claros/MG. Registro também as produções de  dissertações de 

mestrado em Ciência da Religião da mesma instituição: Admilson Eustáquio Prates (2009), Exu 

Agodô, o sangue eu lhe dei, mas a carne eu não dou: traços característicos da identidade de Exu-

Sertanejo, expressos no imaginário religioso afro-sertanejo da cidade de Montes Claros/MG, 

contidos na tradição oral (obra publicada em 2010 pela Editora Unimontes); Vinícius de Souza 

Verdugo (2016), “A dia fún: aproximações à imaginação iorubá na linguagem do sistema de Ifá”; 

Claudia Regina de Alexandre (2017), “Exu e Ogum no terreiro de samba – um estudo sobre a 

religiosidade da escola de samba Vai-Vai”; e Gislene Alves Marian, (2017), “A guardiã e o guardião 

dos mistérios da alma: A incorporação de Exu e Pomba Gira como promotores da comunicação Ego 

e Self”. 

 

As obras supracitadas, não esgotam as produções de trabalhos recentes que tematizam por 

diversificados vieses as práticas religiosas afro-brasileiras, conforme a dissertação de mestrado em 

História de Adriano Oliveira Trajano Gomes (2016), “Os exus no cosmo religioso umbandista: 
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mudanças e ressignificações históricas com o diabo cristão, Viçosa/AL (1960-2013)” na 

Universidade Federal de Alagoas.  

    

Berkenbrock (2012) em A experiência mística e as religiões de tradição oral – o caso do 

candomblé nos auxiliou a pensar a experiência mística sob as lentes de uma vivência religiosa 

assentada em lógicas orais. O autor sublinha o assento do orixá22 enquanto texto revelador de uma 

vivência mística resultante do enlace místico estabelecido pelo processo de iniciação.  

 

O referido teólogo marca sua preocupação de registrar a materialidade do “assento” no 

paralelo com os textos escritos de místicos da tradição cristã radicada na escrita. Escreve: “Ambas as 

consignações (o texto e o assento), porém, podem ser entendidas como vestígios ou testemunhas da 

experiência mística” (BERKENBROCK, 2012, p. 110). Nossa tese, segue outra direção, pois busca 

na dinâmica oral e escrita de Abdias reverberações de práticas místicas. 

 

Carneiro (1978) e Braga (1998), entre outros, compreenderam o candomblé como local de 

resistência e luta; logo, como espaço de afirmação e reinvenção da vida. Essa compressão está 

presente na consciência de Abdias. Mas, de modo especial, a obra de Sweet (2007) Recriar África: 

cultura, parentesco e religião no mundo afro-português (1441-1770) oportunizou conceber o dado 

religioso no plano afro como forma incomparável de municiamento da gente preta. Nesse horizonte 

de compreensão, a força da experiência religiosa excedeu, sobremaneira, a força bruta dos braços ou 

das almas. Essa noção foi fundamental para se pensar a saga heróica de Abdias no “terreiro da 

história”.  Sweet permitiu pensar místicas como lugar de potência.  

 

Nesse mesmo plano, Risério (1996) foi de singular importância a noção de orixás como deuses 

insuperavelmente ativos, e Prandi (1991) quando afirma que “o candomblé é, assim, de fato, uma 

religião apetrechada para oferecer estratégias de vida". A obra de Rediker (2001), O navio negreiro: 

uma história humana colabora, sobremodo, para com a feitura da tese por oferecer testemunhos 

historiográficos que mostram que já na travessia atlântica nos tumbeiros a população negra em 

                                                 
22 Escreve Berkenbrock (2012, p. 109): “Mesmo tendo tido já a experiência do transe, o ritual de iniciação marca o 

momento em que a experiência de unidade passa a ser um pacto de unidade entre o fiel e seu Orixá. E o vestígio que 

testemunha este pacto é o assentamento. O assento do Orixá de cada fiel é sempre individual e é uma construção 

simbólico-ritual. Ou seja, a partir de um momento central dos rituais de iniciação, um momento de unidade entre fiel e 

seu Orixá, constrói-se o assentamento. A construção simbólico-ritual vivida na total individualidade pelo fiel deixa seu 

vestígio físico no assentamento que se instala naquele momento. Fisicamente ele é composto geralmente por pedras, 

colocadas dentro de um recipiente de barro, onde também permanecem outros objetos-testemunhais do momento do 

pacto, que aqui não precisam ser descritos”. 
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diáspora forçada partejou um sem números de peripécias na ordem da sobrevivência, resistência e 

inventividade.  

 

Nossa tese, porque ancorada nas noções de potência e movimento advindas das simbólicas do 

orixá Exu, encontra na noção de “virtude dinamogênico” (DURKHEIN apud SANCHIS, 2003, p. 40) 

valiosa fundamentação. Para o referido sociólogo, a religião se assenta na noção de força; dessa feita, 

escreve Durkheim (2001) em As formas elementares da vida religiosa: “Um deus não é unicamente 

uma autoridade de quem dependemos; é também uma força sobre a qual se apoia a nossa força” 

(DURKHEIN, 2000, p. 263-264). E escreve ainda o que julgamos de singular envergadura para a 

sustentação de nossa tese:  

 

Os crentes, isto é, os homens que vivendo a vida religiosa têm a sensação direta do 

que a constitui [...] sentem que a verdadeira função da religião não é nos fazer pensar, 

enriquecer nosso conhecimento, acrescentar às representações que devemos à ciência, 

representações de outra origem e de outro caráter, mas nos fazer agir, nos ajudar a 

viver. O fiel que comungou com o seu deus não é apenas um homem que vive verdades 

novas que o incrédulo ignora: é homem que pode mais. Ele sente em si força maior 

para suportar as dificuldades da existência e para vencê-las (DURKHEIN, 2000, p. 

493) [grifos nossos]. 

 

No rastro de Durkheim (2001), podemos constatar que Abdias, no enlace com Exu, “pôde 

mais”, porquanto enriquecido de uma força extraordinária. Escreve Trindade (1985, p. 26): “Exu 

representa esta força encontrada em todos os elementos animados e inanimados, que define a ação e 

a estrutura desses elementos”. Sustentamos, pois, que a vinculação Abdias↔Exu fala de mística como 

lugar de potência. A propósito, na definição de Verger (1997, p. 19), orixá “é uma força pura”. O 

candomblé é religião que se assenta na noção de potência – axé. Enfatiza Boff (2000, p. 131): “O axé, 

energia divina e cósmica, com o seu grande sacramento, e o Exu constituem os eixos da experiência 

negra da divindade”.       

 

Retornando à mística, é mister assinalar qua a experiência mística engendrada por Abdias não 

nasceu de geração espontânea, mas é fruto da interpretação e subjetivação que Abdias fez da realidade 

da população negra. Nesse sentido, a obra de Abdias Nascimento O genocídio do negro brasileiro: 
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processo de um racismo mascarado, publicada em 197823 e reeditada em 200624, pode ser 

considerado em nossa obra o texto chave para se compreender o contexto em decorrência do qual o 

ativista é interpelado a assumir um combate sem trégua25. Denuncia Abdias Nascimento (2006, p. 

196), ipsis litteris:  

 

[...]com a invasão da terra africana, o saque, a violação, a escravização, e o assassínio 

de cem milhões de africanos; com a pilhagem das riquezas naturais, assim como dos 

tesouros artísticos da África; e com a dominação cultural, atingiu-se a negação do 

espírito africano, para na etapa seguinte o homem e a mulher africanos serem 

degradados à condição de animal. A ideologia de brancura se arvora em valor absoluto. 

Tudo mais é inexistente. De acordo com tal ideologia, o negro-africano não tem 

história, nunca teve cultura; sua existência ‘natural’ sempre careceu de arte, religião e 

sutileza. 

 

Segundo Abdias, para os negros espalhados nas Américas, “os poderes coloniais articulam a 

proscrição do poder criativo do africano através da desumanização semelhante àquela por eles 

aplicada no próprio continente africano” (NASCIMENTO, 2006, p. 196). Para o ativista o racismo 

brasileiro é mutável e polivalente e seu “objetivo último é a obliteração dos negros como entidade 

física e cultural” (NASCIMENTO, 2006, p. 169). 

 

Quando falamos em “mística ancestrista diaspórica” que sob o influxo de Exu desborda numa 

“mística de mobilidade expansivo-transgressora”, falamos de uma experiência religiosa na ordem da 

complexidade; logo, na inter-retro-relação de todos os elementos num sistema complexo de forças 

naturais e sobrenaturais.  

 

Consideramos nossa pesquisa pertinente e relevante para a compreensão do universo religioso 

na brasilidade porque contempla a biografia particular de um subalternizado que não apenas se opôs 

ao poder colonial/escravista hegemônico como também partejou com originalidade alternativas na 

ordem da resistência, conservação e reinvenção de valores seminais da tradição africana e diaspórica.   

 

                                                 
23 Segundo Elisa Nascimento (In: NASCIMENTO, 2006, p. 209-210), a obra “apresenta o texto e o contexto da 

contribuição de Abdias ao Colóquio, foro internacional do segundo Festival de Artes e Cultura Negras e Africanas 

(Festac/Fesman), realizado em Lagos, Nigéria, em 1977 [...] O Ministério das Relações Exteriores, o Itamarati, lançou 

mão de estratégias e artimanhas repressivas dignas daquelas usadas pelo FBI contra Martin Luther King e Malcon X, no 

intuito de silenciar a voz afro-brasileira que se insurgia naquele certame internacional” (NASCIMENTO, 2006, p. 2010).   
24 Wole Soyinka salienta no prefácio à edição nigeriana: “A expressão ‘genocídio’ chocará...”. (NASCIMENTO, 2006, p 

.24).  
25 Escreve Floristan Fernandes na prefácio à edição brasileira que a segunda contribuição da obra “se vincula ao uso sem 

restrições do conceito de genocídio aplicado a negro brasileiro. Trata-se de uma palavra terrível e chocante para a 

hipocrisia conservadora. Contudo, o que se fez e se continua fazer com o negro e com os seus descendentes tem outro 

nome?” (NASCIMENTO, 2016, p. 19).  
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A motivação de envergadura de nossa tese é, pois, investigar, descobrir e levar a sério as 

epistemologias subjacentes na experiência mística de Abdias, o que implica trazer à baila práticas 

religiosas culturais promotoras de resistência e agenciamento. Até onde nossa pesquisa chegou, 

desconhecemos livros, teses ou dissertações que abordem Abdias sob o enfoque da mística, da 

religiosidade ou espiritualidade.  

 

Assumir essa tarefa em nossa tese oferece importante contribuição para o estudo das religiões 

afro-brasileiras e, mais especificamente, no âmbito de suas místicas. O fato de escolhermos como 

objeto de pesquisa um leigo no candomblé e não uma autoridade religiosa (ialorixá, babalorixá etc.)26, 

concede a nossa pesquisa um diferenciado valor. Confessa Abdias:  

 

Nunca entrei em transe, a não ser no palco, quando representei o herói de Aruanda, de 

Joaquim Ribeiro. Nunca fui mais que um aprendiz do candomblé [...]. Freqüentei para 

aprender, mas não cheguei a ser um iniciado, não fiz a cabeça [...] Ademais, acredito 

que posso prestar bons serviços aqui na vida leiga (NASCIMENTO, 1975, p. 50-51).   

 

Investigar experiências religiosas em trajetórias biográficas é um caminho de pesquisa que 

julgamos não apenas valioso, quanto necessário, sobretudo no campo de pesquisa das práticas 

culturais diaspóricas no âmbito da Ciência da Religião. A experiência mística de Abdias engendrou, 

a nosso juízo, um tipo de heroísmo ancorado no paradigma ancestral. O religioso, porque situado no 

plano da “transcendência” (BOFF, 2000) pode engendrar o pensamento transgressor que Abdias 

incorporou a partir de Exu no âmbito do “paradigma palmarino”, isto é, sob o signo da revolta e da 

luta.  

 

Nossa tese sustenta que Abdias Nascimento, enquanto religioso, elaborou como que uma sui 

generis “religião cívica”27 ou, mais especificamente, uma religiosidade cívica, “candomblé citadino”, 

porquanto vivido e espraiado no conjunto da vida, na interconexão sagrado/profano, social/religioso, 

cultural/espiritual.  

                                                 
26 Barbosa (2009) expõe a fala de Abdias mostrando o respeito que adquiriu no mundo do santo. Diz Abdias: “Quando 

falamos em teatro negro ou cultura negra, a primeira referência é a religiosidade, porque ela é a base de tudo. Assim, no 

meu fazer artístico, o candomblé e os seus orixás estão sempre presentes. Eu sou membro do terreiro da Casa Branca. 

Tenho um titulo lá; me honraram, em 1985, com o Diploma de Grande Benemérito do Ile Axé Iyá Nasso Oká, Casa 

Branca do Engenho Velho. No meu tempo de deputado, a mãe Teté, ialorixá do terreiro, fez 50 anos de sacerdócio e, além 

de ter tido o privilégio de participar daquela festa, fiz um discurso na Câmara de Deputados” (NASCIMENTO apud 

BARBOSA, 2009, p. 72). 
 

27 Essa expressão é emprestada de Jean Pierre-Vernant (2006, p. 7-8) em Mito e religião na Grécia antiga. Diz o helenista 

que o que se pode falar da Grécia arcaica e clássica em termos de “‘religião cívica’, é porque ali o religioso está incluído 

no social e, reciprocamente, o social, em todos os seus níveis e na diversidade dos seus aspectos, é penetrado de ponta a 

ponta pelo religioso”.  
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  A trajetória pluriforme e longeva de Abdias Nascimento serve de chave de acesso à história 

da África e do negro no Brasil, além de nos permitir uma leitura da brasilidade a partir do discurso 

de um subalternizado que rompeu os grilhões impostos pelo poder hegemônico e produziu uma obra 

multifacetada sustentada pelos referenciais religiosos afro-brasileiros.  

 

Nossa pesquisa tem a finalidade primeira de investigar em que medida o orixá Exu foi, 

singularmente, determinante – condictio sine qua non – na trajetória heroica de Abdias Nascimento. 

A propósito, consoante Bastide (2001, p. 178), Exu é “um agente de ligação”. Poderíamos também 

dizer, nessa direção, que Exu é o agende de religião (re-ligação) – o agente por excelência da mística 

do candomblé –, o mistagogo, isto é, o que conduz ao mistério. Sob a égide da metáfora “cavalo do 

santo”, a mística que consideramos, desde Abdias, radica-se nas noções de potência e movimento, 

donde Exu comparece como força nutriz e motriz.        

     

A pesquisa assume a perspectiva teórica, baseando-se, fundamentalmente, nas produções 

bibliográficas tanto sobre Abdias quanto sobre o orixá Exu. Dessa feita, nosso trabalho incorpora o 

viés especulativo. De importância valiosa também para a nossa investigação foram os inúmeros 

vídeos sobre o biografado; muitos dos quais, contendo o testemunho do próprio Abdias. Também o 

trabalho de pesquisa realizado no Instituto de Pesquisa Afro-Brasileiro (IPEAFRO), não só permitiu 

o contato com a vasta produção de Abdias, como oportunizou o diálogo com a viúva do ativista, a 

professora, escritora e militante Elisa Larkin Nascimento, hoje à frente da referida instituição. Em 

sua recente obra, Abdias Nascimento, grandes vultos que honraram o Senado (2014), Elisa assinala 

de forma emblemática referindo-se à tradição de matriz africana na Tribuna da Câmara:  

 

Para Abdias Nascimento, não era apenas um assunto de debate o tema da 

ancestralidade e tradição de matriz africana. Refiro-me à ‘tradição’ porque Abdias 

Nascimento atribuía à religiosidade de matriz africana uma dimensão maior, além 

da prática litúrgica dos ritos da fé. A vivência desta tradição forma um ethos (...) 

(NASCIMENTO, 2014, p. 40). 

 

Apresentam-se como problema de nossa pesquisa as seguintes questões: que lugar ocupa a 

experiência mística na trajetória da negra gente? A partir de que referenciais podemos considerar 

Abdias um místico? Qual foi o lugar do orixá Exu na existência e produção pluriforme de Abdias? O 

que o enlace Abdias↔Exu credibiliza no horizonte da afirmação e potencialização da vida?   

 



43 

 

Nossa tese se apoia em dois termos que se reclamam mutuamente, o herói e o místico. A partir 

do problema supracitado, construímos duas hipóteses, quais sejam: a primeira é a de que no plano da 

religiosidade/espiritualidade afro-brasileira o heroísmo está radicado no místico; a segunda é a de que 

o orixá Exu constitui a força dinamizadora (nutriz e motriz) da vida e obra de Abdias.  

 

Conforme expusemos, postulamos que a experiência religiosa pensada e construída a partir 

dos referenciais africanos constituíram as bases sobre as quais a vida de Abdias Nascimento assentou 

e sustentou sua profícua e plurifacetada atividade (ativista, político, artista, dramaturgo, ator, 

intelectual, escritor, pintor, poeta etc.). Dessa feita, o que mais nos interessa investigar e descrever, 

na sustentação de nossa hipótese, é o Abdias sob o enfoque religioso, viés mormente negligenciado 

pelos que abordam a trajetória do ativista. A nosso juízo, no que se refere à biografia de Abdias o 

dado religioso é, quase sempre, considerado sem a relevância devida. Nosso trabalho assume a 

pretensão de contribuir na superação dessa lacuna.  

Ao lançar luz sobre a trajetória de Abdias a partir do misticismo por ele entabulado, nossa tese 

também credibiliza atores e práticas culturais e religiosas que o sistema de poder hegemônico de 

brancura, eurocentrado e cristão, historicamente demonizou e quis execrar do cenário religioso 

brasileiro. Nesse sentido, credibilizar místicas afro-brasileiras implica não apenas “construir novos 

loci de enunciação” (MIGNOLO, 2003), mas, sobretudo, legitimá-los como potências produtoras de 

resistência, resiliência e invenção.   

          

Abdias é, pois, o objeto de pesquisa fundamental de nossa tese; e o Exu que ensejamos 

investigar é aquele subjetivado e interpretado por ele – o “Exu de Abdias”. Ademais, conforme 

compartilha Risério (2014, p. 162), reza assim um ditado iorubano transmitido por Idowu – Ibiti eniä 

kö si, kö si imalë –, isto é, traduz o autor: “Onde não há ser humano, não há divindade”. Porém, esse 

lugar fundamental da pessoa humana, consoante palavras de Risério (1996, p. 66), está, no que se 

refere à relação devoto e divindade, irremediavelmente situada no plano da reciprocidade porquanto 

o sistema iorubá assegura “um laço pessoal entre ambos, ‘o envolvimento pessoal e íntimo do devoto 

com o orixá é mútuo. O orixá possui o devoto, mas também o devoto num sentido diferente, possui o 

orixá’”.  

 

Comenta ainda Risério: “Há um provérbio calabari que é categórico a esse respeito: ‘são os 

homens que tornam os deuses importantes’”. Por essa razão começaremos a considerar o homem-

Abdias, pois “quando o que está em foco é a África, podemos dizer que, no sistema solar da religião, 

o ser humano é o sol. Tudo brilha e rebrilha ao seu redor” (RISÉRIO, 1996, p. 66).  
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Para o desenvolvimento de nossa tese partirmos de duas formulações motivadoras: a primeira 

do teólogo John Mbiti (1990, p. 2)28 que diz “Onde está o africano lá está sua religião”; e a segunda 

do mitólogo Campbell que, de forma feliz traduz e, de algum modo, sumariza, o que nossa obra enseja 

demonstrar, mediante o labor da pesquisa acerca do conjunto da vida e obra de Abdias Nascimento 

enraizada na experiência mística com o orixá Exu. Assevera o mitólogo de forma paradigmática: 

“Aquele que entra em colapso imerge nas águas em que o místico nada” (CAMPBELL, 1990, p. 14) 

[grifos nossos]. Em outros termos, onde o descrente afunda, o místico sobrevive.   

  

Zega Ligiéro (2011) no artigo “O conceito de ‘motrizes culturais’29 aplicado às práticas 

performativas afro-brasileiras”30 auxilia refletir míticas diaspóricas, como a engendrada por Abdias, 

a partir da noção de força, mobilidade e encruzamento. Referindo-se a Exu, Trindade (1985, p. 27) 

salienta que a “noção de mobilidade também está relacionada a este herói”.  

 

Tomamos de empréstimo a noção de “biografia mística” da teóloga Maria Clara Bingemer 

(2013) para lermos a trajetória de Abdias Nascimento. O termo nos ajuda a reverberar o intento da 

tese de investigar a vida de Abdias sob as lentes do sagrado. Para a teóloga, “a narrativa mística é 

algo essencial para a compreensão do fenômeno e da experiência mística como um todo” 

(BINGEMER, 2013, p. 307).   

 

De Roberto DaMatta assumimos a noção de “patrocínio místico”, noção que traduz de forma 

feliz o que defendemos como o papel singular e incomparável de Exu na vida e obra do ator ativista. 

Dialogamos também em nosso trabalho com a noção de “mística de olhos abertos”, formulada pelo 

teólogo Johann Baptist Metz (2013). Para Metz, a experiência mística, inevitavelmente, conduz à 

solidariedade com os sofredores. O sagrado, nesse sentido, não se desvincula do mundo. Embora o 

                                                 
28 Creditamos a tradução da obra à turismóloga Rosane dos Santos Rosário. 
29

 Se dentro de um contexto de busca da origem, das fontes ou mesmo de conjuntos de saberes africanos, a palavra passou 

a ter um peso de afirmação de identidade étnica, no decorrer do aprofundamento do estudo das performances como 

dinâmicas interculturais em que a arte, a religião, a filosofia são reprocessadas por comportamentos lúdico-corporais, o 

termo matriz se tornou insuficiente. Ele remete a uma única origem, quando o que se observa é que dessas origens, 

dinâmicas próprias foram preservadas, entretanto, muitas de suas formas iniciais foram perdidas ao contato e contágio 

com outras culturas. Além do mais, não poderíamos falar em uma única matriz africana, pois incontáveis e díspares são 

as culturas daquele continente, mesmo considerando somente aquelas provenientes das regiões subsaarianas (LIGIÉRO, 

2011, p. 133). 
30 O conceito de Motrizes Culturais será empregado para definir um conjunto de dinâmicas culturais utilizadas na diáspora 

africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos. A esse conjunto chamamos de práticas performativas e se 

refere à combinação de elementos como a dança, o canto, a música, o figurino, o espaço, entre outros, agrupados em 

celebrações religiosas em distintas manifestações do mundo afro-brasileiro [...]. O adjetivo motriz do latim motrice de 

motore, que faz mover; é também substantivo, classificado como força ou coisa que produz movimento. Portanto, quando 

procuro definir motrizes africanas, estou me referindo não somente a uma força que provoca ação como também a uma 

qualidade implícita do que se move e de quem se move, nesse caso, estou adjetivando-a. (LIGIÉRO, 2011, p. 132). 
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referido teólogo tenha a sua escrita endereçada à seara cristã, sua noção, mutatis mutandis, colabora 

para pensar a mística vivida por Abdias no laço de solidariedade com seus irmãos e irmãs de raça e 

destino. A cultura africana, bem como a religiosidade, radica-se na dimensão familiar e, portanto, 

comunitária.  

 

Para o teólogo Leonardo Boff (2014), mística relaciona-se com vivência e experiência com o 

sagrado e, no plano antropológico, não se refere a pessoas com dotes especiais, mas constitui uma 

competência conectiva inscrita em toda humana criatura. A noção de transcendência como capacidade 

humana de transgressão, descrita por Boff (2000) será também de grande importância para pensarmos 

a saga da negra gente desde a travessia sob o signo da mística.  

 

Ler as experiências religiosas afro-brasileiras sob as lentes da vivência mística é um desafio 

num Brasil que, ainda no presente, em grande parte, desconsidera como portadoras de inteligência e 

valor religiosidades paridas a partir dos referenciais africanos. Desse modo, nossa tese também toma 

uma posição político-epistemológica no sentido de assumir a tarefa de romper com quaisquer 

supremacismo e exclusivismo no referente à experiência religiosa. Nesse horizonte, é forçoso não 

apenas um processo de descolonização das mentes, mas também das místicas. José Jorge de 

Carvalho31 (1982) em A tradição mística afro-brasileira apetrecha esse campo de pesquisa.  

   

 No plano da mística experimentada por Abdias, a noção de “unidade cósmica” de Hampâté 

Bâ (1982) nos auxilia a compreender místicas diaspóricas e, nesse sentido, a mística engendrada por 

Abdias no enlace com o orixá Exu.  

 

Deve-se ter em mente que, de maneira geral, todas as tradições africanas postulam 

uma visão religiosa do mundo. O universo visível é concebido e sentido como o 

sinal, a concretização ou envoltório de um universo invisível e vivo, constituído de 

forças em perpétuo movimento. No interior dessa unidade cósmica, tudo se liga, tudo 

é solidário e o comportamento do homem em relação a si mesmo e em relação ao 

mundo que o cerca (mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade humana) será 

objeto de uma regulamentação ritual muito precisa cuja forma pode variar segundo 

as etnias ou regiões (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 186). 

 

A formulação de Memórias ancoradas em corpos negros da historiadora Antonacci (2014) é 

assumida em nossa tese como reverberação de possibilidades místicas não apenas contra-

hegemônicas, mas sobretudo afirmação de práticas religiosas e culturais da população africana e 

                                                 
31 É docente de Antropologia da Universidade de Brasília.  
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diaspórica que podemos chamar de “místicas ancestristas afro-brasileiras”. Desse modo, a formulação 

Memórias ancoradas em corpos negros comparece como lente mediante a qual a vinculação 

Abdias↔Exu pode ser lida nos termos que lhe são próprias.  

 

Acreditamos que a experiência religiosa vivida por Abdias a partir dos referenciais 

afrodiaspóricos credibiliza pensar a encruzilhada como emblema de envergadura das místicas erigidas 

sob a égide de Exu. Três textos de Antonacci (2014) foram fundamentais para uma leitura das místicas 

afro-brasileiras e de Abdias, por conseguinte, à luz dos pressupostos diaspóricos de encruza: a) 

“Decolonialidade de corpos e saberes: ensaio sobre a diáspora do eurocentrado” (p. 333-382); b) “A 

subliminar arte da memória negra em diáspora” (p. 283-331); c) “Animistas/fetichistas? Dizem eles” 

(p. 245-281).  

 

O terceiro artigo (“Animistas/fetichistas? Dizem eles”, p. 245-281), de forma singular, aborda 

a experiência mística diaspórica em suas lógicas e racionalidades; experiências insubmissas de formas 

de ser e de mover-se no mundo rasurando/borrando lógicas binárias, dicotômicas e maniqueístas. 

Escreve a autora: “Sem discursos e retóricas, emerge a cisão entre visões de mundo, pensares e viveres 

manifestos em usos do corpo por parte de povos africanos e europeus, a partir de suas concepções 

cósmicas e ontológicas” (ANTONACCI, 2014, p. 245).     

   

Defendemos em nosso trabalho que a experiência mística estabelecida na díade Exu↔Abdias 

ou “santo↔cavalo” foi a força nutriz e motriz da trajetória longeva e multifacetada de Abdias 

Nascimento. Por isso, a exemplaridade de seu heroísmo (“herói de mil faces”) segue enraizada em 

solo mistérico – seiva ancestral de sua individualização e de seu obrar polifônico no “terreiro da 

história”.  

 

 Estamos, pois, considerando fundamental e intencionalmente, no âmbito da Ciência da 

Religião, um caso particular de união mística em chave afrodiaspórica e, consequentemente seus 

impactos performáticos na biografia de Abdias Nascimento32. Dessa feita, nossa pergunta 

fundamental não se refere ao valor do sagrado em si, mas, basicamente, acerca do que ele, desde a 

narrativa de quem o experimenta, é capaz de produzir na pessoa e no mundo. Contudo, alerta 

Campbell (1990, p. 63) que a “pessoa que teve uma experiência mística sabe que toda tentativa de 

expressá-la simbolicamente é imperfeita”. 

                                                 
32 Diz o mitólogo Campbell (1990, p. 51): “Na índia, o deus que repousa em mim é chamado o ‘habitante’ do corpo. 

Identificar-se com esse aspecto divino, imortal, de você mesmo é identificar-se com a divindade”.   
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 Há um campo dinâmico e contínuo, e simultaneamente descontínuo, entre o subjetivamente 

vivido e o objetivamente expresso. Sagrado e mito são termos que se reclamam. A propósito, para 

Campbell (1990, p. 32) o mito tem fundamentalmente quatro funções, a primeira é a mística. Mas 

também a cosmológica, a sociológica e a pedagógica.   

 

Dizendo de outro modo, concebemos o conjunto polifônico da vida e obra de Abdias 

Nascimento, captado sob as lentes do sagrado, como enunciação multifacetada de um Tratado de 

Mística Afrocentrada, que, sob o signo de Exu, torna-se “mística de encruza”. Em se tratando da 

biografia de Abdias, poderíamos ainda dizer que se trata de uma mística de incorporação/mística à 

flor da pele33 – “mística de mobilidade transgressora”, “mística sem fronteiras”.  Nas palavras de 

Risério (2012, p. 165),  

 

a distância entre o sistema iorubano e o judaico-cristão aparece de modo ainda mais 

radical quando quem entra em cena é Exu, Exu-Legbá. Em The Trickster West 

Africa: A Study of Mythic Irony and Sacred Delight, Pelton escreve que o truquista 

divino – o malandro sagrado – é um ser que desafia ‘a seriedade mítica e a lógica 

social’. 

 

O candomblé reverbera uma mística de “corpos sem fronteiras”34. E Exu, Senhor dos corpos 

é o deus dos poros; logo da porosidade de tudo que existe, inclusive a religiosa; ele é o “habitante por 

excelência da zona de fronteira” (RISÉRIO, 2012, p. 165). Dessa feita, o deus que está no corpo 

(também no corpo social) dilata os poros incitando relações e intercâmbios ad intra e ad extra. No 

marco do que nomeamos de “mística de encruzilhada”, a força nasce da reunião, do encontro, da troca 

e das possibilidades abertas, por conseguinte. Essa dimensão comunhonal faz das místicas afro-

brasileiras uma experiência religiosa vincadamente relacional, gozosa, gastronômica, séria, risonha, 

normativa, transgressora, rítmica, musical e dançante.  

 

                                                 
33 Antonacci (2014, p. 29), na apresentação da segunda edição de sua obra, faz uma oportuna e pertinente narrativa no 

que tange à percepção do lugar proeminente e mobilizador da mística para africanos e afrodiaspóricos. Relata a autora: 

“Graças ao convite do professor Ênio Brito para participar de estudos sobre ‘Ciências das Linguagens Religiosas’, sob 

sua responsabilidade na organização de um Compêndio de Ciência da Religião (Passos & Usarski, 2013), voltei atenções 

à vida transcendental de povos africanos que vivenciam seus afetos, anseios, necessidades físicas e psíquicas e comunhão 

com seus ancestrais e divindades, em envolventes êxtases místicos à flor da pele”.      
34 Termo emprestado de Antonacci (2014, p. 113-153). Escreve a autora: “Corpos africanos, plasticamente modelados na 

confluência de forças e energias da natureza, assumiram esse perfil como expressão cultural de suas vivências, 

cosmovisões e formas de inserção no mundo. Mas percepções externas a corpos sem fronteiras vêm seus costumes e 

tradições carregados de preconceitos e divergências, em termos de formas de ler povos e culturas estranhas ao mundo 

europeu” (p. 125). Na mundividência nagô, misteriosa e dialeticamente, o místico é inevitavelmente incorporado e o 

corpo (de tudo que existe) misticizado. Contudo, “uma episteme racista e racionalista avançava com seus ordenamentos, 

sustentando a expansão europeia e a desumanização de viveres sensitivos de povos africanos com seu entorno” 

(ANTONACCI, 2014, p. 254).  
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É, pois, uma espiritualidade holística e globalizadora, razão pela qual não fraciona ou 

atomiza, tampouco enseja esquartejar, a experiência teândrica35.  

 

Acolhemos como um dado histórico irrefutável a análise de Sodré (2017, p. 12-13):  

 
A liturgia dos africanos e de seus descendentes prestou-se a objeto de ciência 

(antropológica, sociológica, psiquiátrica, psicanalítica) no panorama dos estudos 

brasileiros. Nenhum deles deu palavra ao negro. Este, na Modernidade assim como 

na antiguidade europeia, sempre foi tido como um aneu logon, isto é, um sem voz. 

Como várias formas de conhecimento submetidos ao colonialismo ocidental, o saber 

ético e cosmológico dos africanos sempre experimentou o silêncio imposto pela 

linguagem hegemônica. 
 

 Na concepção de Abdias Nascimento, um futuro benfazejo para a coletividade negra passa 

pelo compromisso em assumir um “esforço enérgico de organização e mobilização coletiva, tanto da 

população negra como das suas inteligências e capacidades escolarizadas, para a enorme batalha no 

front da criação teórico-científica” (NASCIMENTO, E., 2009, p. 205-206). E enuncia ainda Abdias: 

  

Durante séculos temos carregado o peso dos crimes e dos erros do eurocentrismo 

‘científico’, seus dogmas impostos em nossa carne como marcas ígneas da verdade 

definitiva. Agora devolvemos ao obstinado segmento ‘branco’ da sociedade 

brasileira suas mentiras, sua ideologia de supremacismo europeu, a lavagem cerebral 

que pretendia tirar nossa humanidade, nossa identidade, nossa dignidade, nossa 

liberdade. Proclamando a falência da colonização mental eurocentrista, celebramos 

o advento da libertação quilombista.  

 

Simas e Rufino (2018) apetrecham nosso trabalho com a noção de encruzilhada como 

“potência de mundo”; lugar de encante, magia, mironga, feitiço – mistério. Compreender, a partir dos 

referidos autores, encruzilhada enquanto lugar de potência, situa experiências religiosas diaspóricas 

em outros planos pedagógicos, epistemológicos e mistagógicos. Escrevem Simas e Rufino (2018, p. 

22):  

 

A pedagogia das encruzilhadas é versada como contragolpe, um projeto 

político/epistemológico/educativo que tem como finalidade principal desobsediar os 

carregos do racismo/colonialismo através da transgressão do cânone ocidental. Esse 

projeto compreende uma série de táticas que chamamos de cruzo. São táticas, 

fundamentadas nas culturas de síncope, que operam esculhambando as normatizações. 

Os cruzos atravessam e demarcam zonas de fronteira. Essas zonas cruzadas, 

fronteiriças, são os lugares de vazio que são preenchidos pelos corpos, sons e palavras. 

Desse preenchimento emergirão outras possibilidades de invenção da vida formadas 

nos tons da diversidade de saberes, das transformações radicais e da justiça cognitiva.    

 

                                                 
35 Experiência do que é, simultaneamente, divino e humano. Do grego Theos (deus) + aner, andros (homem). 
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Nossa tese reclama articular “unidade mística” e “identidade mítica”, o que levou-nos ao 

diálogo com a Psicologia Analítica construída pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) 

como um instrumental teórico oportuno para maior compreensão e interpretação de nosso objeto de 

estudo, biograficamente considerado em chave mitológica36. Nessa perspectiva, a díade Abdias↔Exu 

será refletida, em especial, sob as lentes do “processo de individuação” – pedra angular da Psicologia 

Analítica – tipificado no mito do herói descrito por Campbell (1997) e que Abdias Nascimento viveu, 

a nosso ver, exemplarmente, a partir dos aportes e referenciais ancestrais africanos. O ser individuado 

– o herói – tem suas raízes, assim a vida de Abdias no-lo revela, na “identidade mítica”. Dizendo de 

outra maneira: o herói é o cavalo/instrumento de Exu. Desse modo, o mítico e o místico se reclamam 

mutuamente.  

 

Nos termos de Jung (2006, p. 31) só o mito pode dar conta de explicar uma biografia sob a 

ótica do sagrado. Escreve: “O que se é, mediante uma intuição interior e o que o homem parece ser 

sub specie aeternitatis só pode ser expresso através de um mito”. E enfatiza ainda: “Este último é 

mais individual e exprime a vida mais exatamente do que o faz a ciência, que trabalha com noções 

médias, genéricas demais para poder dar uma ideia justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida 

individual” [grifos nossos]. E isso faz da saga humana terrenal um desencadeamento de ordem 

psíquica e, logo, um enredo envolto em tramas e linguagens míticas – tal como descritas pelas mais 

diversas religiões, em especial as africanas e afro-brasileiras para as quais o homem nunca caminha 

só, mas está sempre e em toda parte interiormente povoado. Não há nessas mundividências religiosas 

a oposição entre natural e sobrenatural ou profano e sagrado.  

 

São oportunas as palavras do teólogo Leonardo Boff (1999, p. 37): “Os mitos são linguagens 

para traduzir fenômenos profundos indescritíveis pela razão analítica (...). Os conceitos abstratos e 

frios não conseguem traduzir as cores da realidade. Não geram figurações na imaginação. Por isso, 

de certa forma, falseiam nossa experiência dos fenômenos vividos”. E continua Boff, denunciando 

que o caminho científico de análise da realidade engendrado pela modernidade representa “um insulto 

à alma porque, na elaboração de seus instrumentos de análise, deixa de fora as energias poderosas, 

verdadeiros deuses e deusas que habitam a profundidade humana, as imagens e os símbolos”.  

                                                 
36 O professor Eduardo Rodrigues da Cruz em A persistência dos deuses (2004, p. 34) assinala que o mito é um aspecto 

importante da religião. Escreve Cruz: “Sua lógica é diferente da lógica dos relatos existentes dentro das limitações do 

nosso mundo. Diferentemente destes, eles falam da origem do cosmos, dos deuses e da humanidade”. E diz ainda de 

forma emblemática para a legitimação e sustentação de nosso aporte teórico: “Os psicólogos (principalmente os 

seguidores de Carl Jung (1875-1961) e do mitólogo Joseph Campbell (1904-1987) relacionam esses mitos com nosso 

inconsciente pessoal e coletivo; nossos sonhos e símbolos fundamentais”. 
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Nosso trabalho enseja, ao contrário do exposto acima, lançar mão de um instrumental teórico 

que considere positivamente mitos e símbolos religiosos como expressões de processos religiosos 

profundos, forjadores de identidade e estruturadores das relações sociais. Nessa perspectiva, a 

religiosidade é captada como referencial de sentido. Sublinha Queiroz (2013, p. 499) que o mito “é 

tema relevante no estudo das religiões, pois sua presença acompanha os humanos desde os primórdios 

até hoje como uma das mais profundas expressões da compreensão de si e do mundo”.   

 

Para esse empreendimento nos servimos principalmente da obra O duplo e a metamorfose de 

Monique Augras, a partir da qual dialogamos com a Psicologia Analítica; em especial, utilizamos as 

obras de Jung: Memórias, Sonhos e Reflexões (2006), Psicologia e religião oriental (1986), A 

natureza da Psique (Volume VIII/2) e Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2007). Nas palavras 

de Boff (In: OLIVEIRA. Org. 2014, p. 9), “coube a Jung o mérito de valorizar e decifrar as mensagens 

escondidas nos mitos. Eles constituem a linguagem do inconsciente coletivo”.  

 

Para uma compreensão da importância do mito foram de real valor as obras de Joseph 

Campbell: O herói de mil faces (1997), O poder do mito (1990), Para viver os mitos (2007), A jornada 

do herói (2003), e As transformações do mito através do tempo (2015). E ainda sobre o valor do mito 

servimo-nos, com especial destaque, das obras de Mircea Eliade: O sagrado e o profano (2010) e O 

mito e realidade (1972). Sobre a importância do símbolo foram de singular importância as leituras de 

Jung (2008) O homem e seus símbolos.  

 

Nossa tese está organizada em cinco capítulos. O primeiro recebe o título: “Deuses diaspóricos 

e a gênese de uma mística de protest-ação na encruzilhada atlântica”. Nessa parte procuramos fazer 

uma leitura simbólica da travessia atlântica sob o signo da encruzilhada, lugar por excelência de Exu. 

Partimos da discussão que “em pleno mar” já se desenvolvia germinalmente nos corpos negros 

experiências místicas de resistência que foram elaboradas e reelaboradas no solo brasileiro. Deuses e 

homens fazem, pois, experiências diaspóricas a partir das quais laços são tecidos no horizonte da 

afirmação e potencialização da vida. 

 

No segundo capítulo, intitulado “Abdias Nascimento: biografia mística do herói de mil faces”, 

procuramos apresentar e situar o objeto de nossa tese. Nossa preocupação fundamental foi considerar, 

não extensivamente, a trajetória de Abdias destacando a presença do sagrado e, mais especificamente, 

Exu. Fundamental nessa parte de nossa obra é mostrar os impactos da experiência mística na vida e 

obra do ativista.  
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No terceiro capítulo, intitulado “Só Exu vence a demanda colonial, desamarra o corpo e solta 

a língua”, refletimos sobre como Abdias viveu o enlace místico com Exu no que se refere ao lugar da 

palavra e do corpo na tradição africana e diaspórica. Se o sistema colonial/racista aprisionou o corpo 

e a fala, o enlace místico vivido na díade Abdias↔Exu traz à baila o sagrado enquanto experiência 

potente de libertação integral. 

 

No quarto capítulo, intitulado “Abdias, o Dom Quixote irado e o místico de olhos abertos”, 

trouxemos para a reflexão uma leitura mais efetivamente simbólica da trajetória heroica do ativista 

na conexão com o dado místico. Nos ocupamos na discussão entre o heroísmo e o misticismo. No 

mito do herói vivido pelo ativista subjaz um místico cuja vivência religiosa desborda no “terreiro da 

história”.   

 

“Exu Pelintra e as místicas nascimentistas: místicas negras importam” é o título do quinto e 

último capítulo. Nele discorremos sobre a experiência religiosa de Abdias enquanto construção de 

uma relação integral com o sagrado, como traduziu Exu no contexto de luta e defesa da vida da gente 

preta e o quanto sua vivência mística credibiliza peripécias culturais e espirituais afro-brasileiras.  

 

 Por fim vale citar uma experiência narrada por Paulo Freire (1992, p. 107-108) em Pedagogia 

da esperança, que traduz o intento de nossa obra. O pedagogo relata que o então sociólogo e professor 

da UNICAMP, Ianni, contou-lhe uma conversa que estabeleceu com um jovem militante de esquerda 

na prisão de Recife no ano de 1963.  

 

– De que precisa você? – perguntou Ianni ao jovem encarcerado. 

– De uma Bíblia – respondeu. 

– Pensava que você me pediria o Que fazer? de Lenin – disse Ianni.  

– Não preciso de Lenin agora. Preciso da Bíblia para entender o universo místico dos 

camponeses. Sem essa compreensão, como posso me comunicar com eles? 

 

Nossa tese, no fundo, se alimenta desse mesmo desejo e necessidade, qual seja: “entender o 

universo místico”. Para tal, acolho com reverência o conselho de Hampaté Bâ (1982, p. 218) quando 

fala das condições requeridas a um pesquisador. Ensina:  

 

A mais importante de todas, porém, é saber renunciar ao hábito de julgar tudo segundo 

critérios pessoais. Para descobrir um novo mundo é preciso saber esquecer seu próprio 

mundo, do contrário o pesquisador estará simplesmente transportando seu mundo 

consigo ao invés de manter-se à escuta.  
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 E prossegue: “Através da boca de Tierno Bokar, o sábio de Bandiagara, a África dos velhos 

iniciados avisa o jovem pesquisador: ‘Se queres saber quem sou, se queres que te ensine o que sei, 

deixa um pouco de ser quem tu és, e esquece o que sabes’”.  
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Capítulo I  

Deuses diaspóricos e a gênese de uma mística37 de protest-ação na encruzilhada atlântica38. 

“Estamos em pleno mar...”
39

.                                                          

“Aquele que entra em colapso imerge nas águas em que o místico nada.”
40 

“Oh, Exu... à encruzilhada dos teus três sangues deposito este ebó...”41. Concordamos com 

Pollak (1989) quando ajuda a pensar que fazer memória é um ato inapelavelmente político42, razão 

pela qual iniciamos este primeiro capítulo de nossa tese com a fala, ipsis litteris, do objeto-sujeito de 

nossa pesquisa em seu lugar protagônico de enunciação. No referido poema/oriki, é na encruzilhada 

que o místico-ativista, Abdias Nascimento, entabula com Exu seu diálogo-prece em forma de oriki.  

Uma Ciência da Religião que queira assumir eticamente o lugar social e epistemológico do 

negro historicamente vitimizado, assume pública e politicamente não apenas a possibilidade de fala 

do subalternizado (SPIVAK, 2010), mas também a potência da fala do mesmo. E a potência da fala, 

na perspectiva ancestral africana, é assunto de ordem mística porquanto é o sagrado que engendra e 

credibiliza a autoridade e a eficácia discursivas. E, consoante Martins (1995, p. 57), “Exu estrutura a 

enunciação própria dos negros nas Américas [...] na encruzilhada mesma que essa cultura opera”. 

                                                 
37 Este primeiro capítulo tem sua inspiração e embasamento na obra O navio negreiro: uma história humana, de Marcus 

Rediker (2011). Para o autor, “o próprio navio negreiro tem sido um tópico negligenciado dentro de uma rica historiografia 

sobre o tráfico atlântico de escravos”. Diz também que “as relações a ele associadas, moldaram o mundo moderno, mas 

em muitos aspectos, sua história continua desconhecida” (pp.18-19). Ensejamos, pois, a partir de Rediker e seguindo sua 

pesquisa e, no limite de nossa tese, mirar o dado religioso por entender que ele lança oportunas luzes sobre nossa tese 

como um todo.      
38 O Atlântico negro é o título da obra de Paul Gilroy (2012). Nas orelhas do referido livro escreve Lívio Sansone: “Mover-

se dentro do Atlântico negro é um modo de reconquistar a humanidade que a escravidão lhes negou (...). De forma 

brilhante, O Atlântico negro aponta como, entre os descendentes de africanos no Novo e no Velho Mundo, há um numero 

significativo de indivíduos cujas ações alcançaram grande repercussão e que, aproveitando todas as oportunidades da 

época, lutavam, viajavam, liam e inventavam músicas, modas e idéias. Para estes, como para Giroy, as culturas negras, 

longe de serem grandes depósitos de atributos do passado – africano –, são projeto de inovação, participação na 

modernidade e, às vezes, subversão”.  
39 Castro Alves, Os escravos. São Paulo: Editora Martins Claret, 2003. Poema “O navio negreiro (Tragédia no mar)”, p. 

95-102.  
40 Frase do mitólogo Joseph Campbell (1990, p. 14). 
41 Trecho do poema “Padê de Exu Libertador” de Abdias Nascimento. Ver introdução da obra. Toda vez que citarmos o 

referido poema utilizaremos a sigla PEL.   
42 Ouvir a fala de Abdias implica auscultar “memórias subterrâneas” que numa sociedade hierarquizada e de conflito, 

comparece disputando narrativas. E se tem disputa ou duelo tem Exu. A propósito, segundo Martins (1995, p. 115), Exu 

é o senhor das “encruzilhadas, inclusive a do discurso”. Salienta Pollak (1989, p. 4): “Ao privilegiar a análise dos 

excluídos, dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como 

parte integrante das culturas minoritárias e dominadas, se opõem à ‘memória oficial’, no caso a memória nacional”.  
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Nesse horizonte, falar de Abdias é deixar o Abdias falar; falar de Exu, é, nessa mesma direção, 

deixar Exu falar. “Nas narrativas mitológicas, mais do que um simples personagem, Exu figura como 

veículo instaurador da própria narrativa” (MARTINS, 1997, p. 26).  

Vamos, pois, nesta primeira parte de nossa obra, discorrer, sucintamente, sobre a história que 

justifica a presença da população negra no Brasil; história forjada em alto mar – mar que se fez 

encruzilhada; logo, lugar das possibilidades inventivas da gente preta. Conforme Rufino (2014, p. 

26), “a noção de encruzilhada emerge como um tempo-espaço que propõe as múltiplas possibilidades 

de caminhos, as diferenças e as fronteiras como lugares que contraponham a linearidade do discurso 

da racionalidade moderna ocidental”. A propósito, assinala o próprio Abdias: “Nas encruzilhadas, 

nessa coisa que vai e vem, as contradições da vida ganham sentido, e nosso retrato vai tomando 

forma” (NASCIMENTO, 1976, p. 51).  

Encruzilhada ou encruza, território de Exu por excelência, dessa feita, emerge, 

abdisianamente, como lugar vincadamente mistagógico e, por isso, lugar “dinamogênico” ou “lugar 

de potência”43. Tomamos essa noção potencializadora como fundamental para a compreensão da 

experiência religiosa afrodiaspórica e para a globalidade da biografia de Abdias, por conseguinte.  

Partindo das peripécias culturais e espirituais dos povos em diáspora, assumimos o 

pressuposto que, fundamentalmente, dinamogênica é a mística. Conforme defendemos em nosso 

trabalho, ser, como Abdias, “cavalo do Santo no terreiro da história”, implica “incorporar” ou praticar 

Exu nas diversificadas, polissêmicas e protéicas encruzas da vida; o que demanda inscrever/talhar no 

corpo: “Èsù Òdarà ló ní ìkóríta méta – Exu faz uso da encruzilhada” (BENISTE, 2011, p. 2.018).   

A encruzilhada, locus tangencial, é aqui assinalada como instância simbólica e 

metonímica, da qual se processam vias diversas de elaborações discursivas, motivadas 

pelos próprios discursos que a coabitam [...]. Operadora de linguagens e de discursos, 

                                                 
43 Neologismo que criamos vinculado à noção de religião como “virtude dinamogênica” de Durkeim. Dijamila Ribeiro 

(2017, p. 75) em O que é lugar de fala? embasa nossa noção quando escreve: “Os saberes produzidos pelos indivíduos 

de grupos historicamente discriminados, para além de serem contra discursos importantes, são lugares de potência e 

configuração do mundo por outros olhares e geografias”. Segundo nossa formulação, “lugar de potência” significa, no 

horizonte das místicas diaspóricas, toda e qualquer realidade (material ou imaterial) experimentada como produtora de 

força sagrada, por exemplo: a terra, a fala, o samba, a capoeira, a roda, a gira, a missa, a cachoeira, o mar, a árvore, o 

jongo, o gesto, o canto, a dança, o colar, a cor, a veste, o turbante, a figa, o galho de arruda, o patuá, a peregrinação, os 

ex-votos, a ciranda, o ponto, a feijoada, a ginga, o banho, a erva, o cachimbo, a fumaça, o marafo etc. Compreendemos, 

nesse horizonte, o enlace místico “cavalo↔Santo” (transe ou possessão, lato ou stricto sensu) como “lugar de potência”. 

Podemos dizer que, a partir de lugares de potência, os “desenraízados se renovam e questionam a ordem dominante desde 

suas experiências e sensibilidades históricas, abrindo para a diferença colonial” (ANTONACCI, 2014, p. 335). Em A 

poética da esperança: sentidos políticos nas memórias de Nelson Mandela, Silva ressalta o valor do canto, das memórias 

e tradições na vida e luta de Mandela. Escreve: “O desejo do retorno a sua Qunu, lugar em que viveu a infância, atuou 

em seu ser e pensar como a chegada à terra prometida” (SILVA, 2016, p. 73). Em nossos termos, Qunu constitui um lugar 

de potência na trajetória heroica do líder sul-africano.         
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a encruzilhada, como lugar terceiro, é geratriz de produção sígnica diversificada e, 

portanto, de sentidos. Nessa via de elaboração a noção de sujeito híbrido, mestiço e 

liminar, articuladas pela crítica pós-colonial, podem ser pensados como indicativos 

dos efeitos de processos e cruzamentos discursivos diversos, intertextuais e 

interculturais (MARTINS, 1997, p. 28).  

Nossa tese ao eleger perquirir o enlace místico44 da díade Abdias↔Exu constitui, no 

subterrâneo, uma ode à encruzilhada, topos por excelência da potência da cor. Enfatiza, oportuna e 

sugestivamente, Martins (1997, p. 26): “A cultura negra é uma cultura das encruzilhadas”. Sabe, pois, 

Abdias, que é, no espaço da encruza, dos múltiplos caminhos, da liminaridade, da fresta e do híbrido 

que jaz Exu – o deus das mobilidades ou movências insurgentes da gente preta. O samba de Luiz 

Américo Fio da véia professa sem evasiva: “Sou fio da Véia, ô, já não pego nada; a véia tem força, 

oi, na encruzilhada [...]Tô sempre coberto dos pés à cabeça”. É dessa espécie de cobertura ou 

“patronagem mística” vivida por Abdias que versa nossa obra. Mística, nesse horizonte, não é 

somente uma vivência subjetiva, mas uma forma de pensamento (“pensamento místico”), uma forma 

de interpretar a realidade; é um saber; logo, um poder, um obrar em encruza.  

Nessa concepção religiosa e filosófica da gênese e da produção espiralada do 

conhecimento, a encruzilhada é um princípio de construção retórica e metafísica, um 

operador semântico pulsionado de significância, ostensivamente disseminado nas 

manifestações culturais e religiosas brasileiras de predominância nagô e naquelas 

matizadas pelos saberes bantos (MARTINS, 1997, p. 28).   

Místicas de encruza é fator de agenciamento, empoderamento/empodimento porque paridas 

por Exu, o senhor do poder mágico. Diz Abdias na boca da yalorixá na peça Sortilégio II: “Preste 

atenção neste ensinamento: cada um dos nossos Orixás é uma estrada aberta à nossa frente. Eles são 

portas do Universo que se desvelam à aventura do nosso futuro...” (NASCIMENTO, 1979, p. 45). 

Místicas afro-brasileiras de encruzilhadas são dinamogênicas, por isso enchem o devoto de 

extraordinária potência; força sagrada (axé/muntu) que Abdias, porque na companhia de Exu, 

exprimiu como invulnerabilidade. Exime o místico-poeta: “[...] invulnerável sou ao raio do inimigo/ 

pelo axé de Exu cingido, desafio o golpe dos tratantes” (NASCIMENTO, 1983, p. 31).   

Nesta primeira parte de nosso trabalho vamos ler a travessia atlântica sob o signo desse espaço 

(físico e simbólico, visível e invisível) de fundamental importância para se acessar pensares e práticas 

místicas da negra gente. Compreendemos como Rediker (2011) que, já na travessia, a população 

                                                 
44 O termo mística é usualmente utilizado para referir-se à experiência de Deus no horizonte cristão. Em nossa tese, refere-

se, grosso modo, à experiência do sagrado no universo africano e afrodiaspórico, sagrado pensado/vivido, em especial, 

no marco da unidade cósmica e da ancestralidade. A mística nagô, reinventada no candomblé brasileiro, erige-se, 

fundamentalmente (mas não só) sob a égide da experiência com os orixás. Vincula-se, pois, a tudo que existe no mundo 

visível e invisível. A mística no plano afrodiaspórico vincula-se, por exemplo, ao relacionamento com o vento, a pedra, 

as matas, a comida, ao cheiro etc. 
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negra em diáspora, de forma embrionária, partejava salientes narrativas (em cruzo)45 de resistência, 

resiliência e agenciamento, “em pleno mar”.  

Atravessando o oceano num contexto de completo abandono e vulnerabilidade, povos negros 

não se comportaram como meras vítimas das crudelíssimas circunstâncias, mas em seus corpos 

prenhes de “memórias ancoradas” (ANTONACCI, 2014) reinventaram heroicamente a vida. E essa 

ocorrência forjadora de insubmissas místicas diaspóricas nos fornece lentes decoloniais mediante as 

quais podemos ler e auscultar a longeva e multifacetada trajetória de Abdias desde o seu “lugar de 

fala” (RIBEIRO, 2017).  

Pensar, pois, o enlace da díade Abdias↔Exu implica, a nosso juízo, pensar projetos e 

proposições libertárias do corpo e da fala; pensar/desejar/vicejar empoderamentos no exercício 

agenciado das múltiplas formas de ser, dizer, existir, criar e gozar mundos. O enlace místico 

Abdias↔Exu nas movências dos corpos encrustados pelo sagrado no “terreiro da história” (= 

encruzilhada) credibiliza pensar, a partir da travessia, as místicas da gente preta na “Terra de Santa 

Cruz” como místicas de motrizes46 afro-brasileiras.                  

Iniciamos, pois, nossos trabalhos “em pleno mar”, mirando a longeva e multifacetada 

trajetória de Abdias Nascimento (1914-2011) que se dará em “terra incerta e perigosa”47, conforme 

palavras do próprio místico-ativista. Mar e terra transformaram-se para a população negra em 

diáspora em campo de batalha, renhida e diuturna luta. Por essa razão, citaremos outra fala de Abdias 

que, a nosso ver, deve ser acolhida como um cantus firmus de nossa tese. Diz, misticamente, o ativista: 

“De primeiríssima importância é a peripécia espiritual e cultural do afro-brasileiro: a história e os 

deuses da religião exilada com meus antepassados.” (NASCIMENTO, E. 2006, p. 22). 

                                                 
45 “Cabe ressaltar que a dimensão do cruzo como uma rasura não busca a negação total das compreensões afetadas; a arte 

do cruzo busca o encantamento das mesmas: desamarramos para atar de outra maneira, engolimos para cuspir de forma 

transformada. Assim, não estamos defendendo a substituição das bases conceituais centradas em modo de racionalidade 

dominante, por outras assentes em racionalidades emergentes. Nossa sugestão é que as macumbas brasileiras 

compreendem-se como um complexo de saberes que forjaram epistemologias próprias, cosmopolitas e pluriversais” 

(SIMAS e RUFINO, 2018, p. 27). 
46 Ligiéro (2011, p. 107) toma o conceito de “motrizes culturais” para definir “um conjunto de dinâmicas culturais 

utilizadas na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos”. Para o autor, o termo motrizes 

corresponde mais às dinâmicas de trocas e reinvenções que a noção de “matrizes”, que sugere, segundo o mesmo, fixação 

e imobilidade.  
47 Ver no poema “Padê de Exu libertador” na introdução de nosso trabalho. Quando nos referirmos a esse poema 

utilizaremos a sigla PEL. 
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Desta feita, como sugere Brito (2018, p. 13-14), “analisando-se as práticas culturais afro-

brasileiras na diáspora, elas não são vistas apenas como uma recriação do passado, mas como 

portadoras de significados e iluminadoras do presente”48. 

Com Rufino e Simas (2018, p. 105), “SAÍMOS PARA O JOGO ORIENTADOS PELA 

MÁXIMA: campo de batalha é campo de mandinga” [grifos dos autores]. E explicam: “O campo de 

batalha é o lugar das estratégias, já o de mandinga é onde se praticam as frestas. A partir das 

sabedorias aqui reinventadas não há batalha sem, mandinga e mandinga sem batalha”49. 

 Em outros termos, a população afrodiaspórica enfrentou a batalha a partir de suas 

místicas/religiosidades/espiritualidades dinamogênicas. E são dessas peripécias e artimanhas da preta 

gente em tempo de luta que, fundamentalmente, se ocupa a nossa tese. Poderíamos perguntar: como 

a preta gente conseguiu resistir a tanto ultraje e sofrimento? O que fortaleceu o povo negro (em 

especial, Abdias) no combate sem trégua? Quais foram suas armas mais potentes?50 

Um aforismo dos terreiros brasileiros oferece como que o enigma da esfinge; ou melhor, o 

enigma da encruzilhada: “Ogum nos ensina; mais importante do que saber fazer a guerra é conhecer 

os segredos do mariô” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 105). A nosso juízo, a trajetória da negra gente 

desde o Atlântico e, em especial, a biografia de Abdias Nascimento, sustenta essa premissa com 

exemplaridade sui generis. Desse modo, “conhecer o segredo do mariô”, bulir com o mistério é 

condictio sine qua non para se vencer-demanda; em especial, a demanda colonial/escravista/racista.      

                                                 
48 O autor, no rastro de bibliografias atualizadas, oferece singular contribuição para se pensar a encruzilhada atlântica e a 

vida da população escravizada no Novo Mundo de forma complexa, dinâmica e polissêmica. O dado estrutural e as 

práticas cotidianas de resistência e inventividade dos escravizados são compreendidos a partir do rigor da pesquisa, mas 

dando vida e emoção a uma história capaz de significar o presente e apontar luzes para um futuro humanitário mais justo, 

fraterno e encantado. Diz Brito (2018, p. 217): “Ver escravos e escravas como indivíduos de corpo e alma é dar um passo 

significativo na compreensão do nosso passado e entender que o debate nacional não pode deixar de lado a marcante 

presença negra na nossa história”. Nossa tese, ao eleger a trajetória de Abdias Nascimento, enseja seguir esse necessário 

caminho de pesquisa. 
49 O que historiadores, como Rediker, dizem das místicas diaspóricas no conto, Clara Nunes, uma das pioneiras a levar 

os orixás para o palco da vida através da Música Popular Brasileira (MPB), diz no canto em Misticismo da África ao 

Brasil: “Eu venho de Angola/Sou rei da magia/Minha terra é muito longe/Meu congá é na Bahia [...]/Lua alta/Som 

constante/Ressoam os atabaques/Lembrando a África distante [...]. Lá na mata tem mironga/Eu quero ver/Lá na mata tem 

um coco/E esse coco tem dendê/Das planícies às coxilhas, o misticismo se alastrou/Num torvelinho de magia, que preto 

velho ditou/E o fetiche e o quebranto/Ele nos legou...”. Ver https://www.letras.mus.br/clara-nunes/1487763/ Acesso em 

23 novembro 2018. Segundo Soares (2015) em “Brasil negromestiço de Clara Nunes (1971-1982)” mediante narrativas 

musicais Clara atualiza “memórias africanas”. 
50 Brito (2018, p. 19-10) organiza a obra Leituras afro-brasileiras I em dois polos que se comunicam: o estrutural 

(cosmopolita) e local. O primeiro, segundo o autor, ao “recolocar o ‘tráfico atlântico no divã’, resgata a sua natureza 

estrutural, seja reproduzindo a força de trabalho na América, seja desempenhando um papel estrutural na África [...]. o 

polo local vai ao encontro do escravizado em diversas regiões do país, para estudar as relações entre senhores e escravos 

sem perder de vista as condições específicas da escravidão nessas regiões do país”.  
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Mística e heroísmo são dois termos fundamentais em nossa obra. Sustentamos, pois, que na 

perspectiva ancestral africana vivenciada por Abdias, o “Dom Quixote irado”, como o chamou 

Ironildes Rodrigues51, o heroísmo está radicado no místico, nele se retroalimenta e só a partir dele se 

justifica devida e adequadamente. Mística, abdiasianamente pensada, é um enlace com o sagrado 

presente em todas as coisas, é um modus vivendi, um bulir com a magia e a mironga; é um mandingar. 

Mística é conhecimento, relação, prática, sabedoria e ferramenta para a luta. Mística é trabalho 

bulindo em forças; mística é arma potente52.   

Queremos, pois, ao falar da travessia atlântica, investigar como os rostos plurais da negra 

gente foi tomando novas formas híbridas ou cruzadas e como tal processo forjou muito do que somos 

e podemos ser no Brasil e no mundo desde as encruzas potentes de Exu afrodiaspórico. Escreve Brito 

(2017, p. 30): “Para investigar a história das religiões afro-ameríndias e das afro-brasileiras, para 

identificar os ‘deuses no exílio’, na feliz expressão de Roger Bastide, um bom caminho é recorrer às 

tradições orais, recorrer à unidade cósmica das culturas africanas e à concepção de corpo”.   

No rastro de Paul Gilroy (2012) em O Atlântico negro, ensejamos aludir movimentos, 

deslocamentos e identidades que se formam nas encruzas a fim de que, como diz Gilroy (2012, p. 14-

15), 

se escrevam histórias, ainda não escritas nem pensadas, sobre uma trans-cultura 

negra. Como tentei demonstrar, esta abordagem cosmopolita nos leva 

necessariamente não só à terra, onde encontramos o solo especial não qual se diz que 

as culturas nacionais têm suas raízes, mas ao mar, e à vida marítima, que se 

movimenta e que cruza o oceano Atlântico, fazendo surgir culturas planetárias mais 

fluidas e menos fixas.  

A primeira afirmação de base de nossa tese é a de que o colonialismo não inventou a diáspora, 

razão pela qual cremos ser ato de suprema decolonialidade e justiça aos povos africanos capturados 

violentamente nas Áfricas retirar a patente do poder colonial de uma das mais caras competências 

humanas (e condictio sine qua non do processo evolutivo): a diasporicidade. Essa afirmação é 

fundamental para pensarmos as religiosidades e místicas ancestristas dos povos africanos em diáspora 

                                                 
51 Foi advogado, crítico literário e militante negro, também coordenador pedagógico do Teatro Experimental do Negro 

fundado por Abdias em 1944. 
52 Abdias não duvidava do “potencial imensurável que a persistência dos valores africanos em cultura e religião significa 

para o desenvolvimento do patrimônio espiritual e criativo do povo brasileiro”. Faz referência às palavras de Wande 

Abimbola quando, em 1976, visitou a Bahia, dizendo que “a fé nos orixás persiste firme, está muito longe da reminiscência 

ou do desaparecimento” (NASCIMENTO, 2002, p. 95). 
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(e a mística gestada por Abdias Nascimento, objeto/sujeito de nossa investigação) como peripécias e 

artimanhas demasiadamente humanas, e não como expedientes exóticos, infra ou supra-humanos.  

A propósito, no intento de articular as identidades humanas ao processo evolutivo de 

humanização, escreve, emblematicamente, Edgar Morin (2009, p. 38), em A cabeça bem-feita, que 

“somos um feto da diáspora cósmica” [grifos nossos]. Morin, desse modo, situa a competência 

diaspórica como atrelada ao passado do mundo, donde emerge o homo sapiens, sapiens como ser 

(exunicamente), de encruzilhadas – ser a ser, ser andarilho, peregrino, ser em trânsito, homo viator; 

numa palavra, diaspórico.  

O que expusemos ajuda a compreender porque Marcus Rediker (2011), conforme 

abordaremos, considera a saga do navio negreiro como uma história humana. Escreve Morin (2009, 

p. 58)53: “O homem talvez não tivesse desenvolvido se não lhe fosse preciso responder a tantos 

desafios mortais desde o avanço das savanas sobre a floresta tropical até a glaciação das regiões 

temperadas”.         

Cremos, pois, a partir do labor e da delícia de nossa pesquisa, que o conjunto da trajetória 

multifacetada de Abdias Nascimento aponte, ao fim e ao cabo, para colocar o negro no rol daquilo 

que o Ocidente convencionou chamar de ser humano. O projeto colonial e escravista, com suas 

lógicas hierarquizadoras, excludentes e genocidas conceberam as Áfricas e os negros 

ideologicamente como selvagens, exóticos, primitivos, animalescos, sem história, sem ciência, sem 

religião e sem místicas. Foram, pois, desprezadas e ultrajadas outras possibilidades de mundo e 

civilização. 

Nas palavras de Antonacci (2014, p. 250), “como a invenção da Europa projetou pensamentos 

imperiais, o ‘homem europeu’ jogou de cabeça para baixo modos de crer e viver de povos em 

continentes do Velho e do Novo Mundo devastados pelo escravismo e colonialismo”. 

Territórios africanos foram invadidos, saqueados e roubados; povos, saberes, culturas e 

religiosidades foram estuprados pelo poder colonial. A modernidade capitalista inventou, sim, a 

diáspora forçada ancorada na racialização (escravo = negro). Ao povo negro endereçou o desterro, a 

despatriação, a desumanização e a morte, física e simbólica. Contudo, a população afrodiaspórica, de 

modo muitíssimo especial, com suas místicas ancestristas, com Memórias ancoradas em corpos 

                                                 
53 “A aventura da vida é, em si mesma, uma história atropelada, com catástrofes que provocam extinções em massa entre 

as espécies e o surgimento de novas espécies. No meio dessa aventura, o ramos de um ramo de um ramo de antropóides 

foi lançado, por sorte ou por azar, na nova aventura da humanização” (MORIN, 2009, p. 58).  
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negros, na feliz expressão de Antonacci (2014), respondeu extraordinariamente (com deuses e deusas, 

gingas, rezas, batuques, danças, mirongas, magias e outros poderes) aos atrozes sofrimentos impostos 

pelo tráfico e pela escravatura. “Em espiritualidades vivenciadas em cosmologias na contramão de 

religiões reveladas, africanos expressam em performances suas diferenças em modo de estar no 

mundo e interagir com seus deuses” (ANTONACCI, 2014, p. 230).  

Nossa tese, pois, trata, fundamentalmente, das peripécias místicas de Abdias Nascimento que 

fazem eco a um sem-número de artimanhas, dribles e enfrentamentos inventados pela negra gente, 

desde o tumbeiro, para “firmar ponto” na agência potencializadora da vida vulnerabilizada. E para 

onde foram os negros lá foram seus deuses e deusas – todos e todas igualmente diaspóricos. A saga 

afrodiaspórica reverbera, dentre outras façanhas que jaz no humano, uma espécie de malandragem 

evolutiva, isto é, um misterioso jeito de sobreviver, ainda quando cabeças são cortadas. Faltou aos 

dinossauros, por exemplo, essa vantagem evolutiva. A força bruta de seus corpos não foi suficiente 

para fazer com que passassem pelas imprevisibilidades ambientais. 

O malandro é encruzilhada em pessoa, porquanto signo da ambivalência, da flexibilidade e 

das possibilidades conjuntivas do viver. Escreve Ligiéro (2004, p. 105) em Malandro divino: “O 

malandro se impõe não somente pela sua força transgressora de se apropriar da cultura branca, mas 

por desenvolver a sua própria estética incorporando, antropofagicamente, elementos da cultura 

dominante, seja ela portuguesa, inglesa ou mesmo hollywoodiana”. Como Exu, o malandro come de 

uma forma é “põe para fora” a seu modo; dessa feita, o que sai de sua boca já está transformado. Essa 

é uma competência exercida pela gente preta em diáspora, que é capaz de “comer” o diabo cristão 

(incorporá-lo) e “cuspir” de outro modo.  

Enugbarijó é aquele que engole de um jeito para cuspir de outra forma. Não é à toa 

que Exu é representado, em algumas iconografias, como aquele que fuma o tabaco 

rezado e toca o flautim. O que entra de uma maneira enfeitiçada sai como outra, 

também cheia de feitiços [...]. Essa perspectiva pluraliza as possibilidades de relação: 

o terceiro termo criado, aquele que é resultado da alteração dos elementos cruzados, 

não nega e inviabiliza a existência dos elementos anteriores, mas indica as 

possibilidades de coexistência e o inacabamento daquilo que é cruzado (SIMAS E 

RUFINO, 2018, p. 69-70).  

Exu diabo, por exemplo. Para Vagner Silva (2015, p. 203) ocorre uma “‘exunização’ (ou 

relativização) do demônio no âmbito das religiões afro-brasileiras, pois é somente no quadro dessas 

religiões que estes assim chamados demônios (Exus) podem deixar de ser o mal absoluto”. Em outros 

termos, em místicas afro-brasileiras de encruzilhadas, vale mais o incluir que o excluir. Nesse sentido, 
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nem o diabo dos cristãos passa incólume. Escreve Abdias: “Tudo converge. Tudo é complementar” 

(NASCIMENTO, 1976, p. 50).     

Os dinossauros ficaram onde outros seres com competências adaptativas mais sofisticadas 

(malandragem evolutiva) passaram... O que faltou a tão fortes e temíveis animais, superabundou na 

preta gente. A religião foi a força, e nossa tese, nas entrelinhas, fala, basicamente, disso. Em 

linguagem nagô, poderíamos dizer, metaforicamente, que os dinossauros foram acometidos por um 

déficit de exunidade; o que foi fatal. É nessa tenebrosa encruzilhada que se chama vida, com seus 

incontáveis infortúnios, percalços, surpresas e desditas que a crença em uma divindade como Exu 

(assim como viveu Abdias) – deus dos caminhos e das encruzas –, deus da dinamicidade, da 

transgressão, da mobilidade e da expansão, constituiu na epopeia da preta gente fator de resistência, 

resiliência, enfrentamento e inventividade. 

 Acolhemos em nossa tese, como uma espécie de cantus firmus ou silencioso mantra que 

perpassa todo texto, as palavras do mitólogo Campbell54 expressas na epígrafe: “Aquele que entra em 

colapso imerge nas águas em que o místico nada”. Nosso trabalho se ocupa, pois, dessas teândricas 

peripécias – conluios e artimanhas humano-divinas que expandem as possibilidades humanas e 

encantam o mundo. Assinala Antonacci (2014, p. 284-285):  

Em primórdios do tráfico no Atlântico, já no navio negreiro, emergiram sinais de 

culturas orais africanas, enunciando tempos de subterrâneas lutas culturais nas 

Américas. Em meio a sutis subterfúgios, engenhosamente acionados por jogos e 

saberes de suas ancestrais civilizações, a beleza negra que hoje reencanta o mundo, 

em rebeldias a padrões de poder e imposturas de seus senhores da expansão europeia, 

vem renovando seus estoques culturais, marcando presença em inúmeros tempos, 

espaços e agenciamentos políticos.   

Avisa Abdias: “[...] risquei ponto laroiê, ave o Exu da libertação”. (NASCIMENTO, 1983, p. 

56). Dessa feita, “o ponto já está riscado: há que se ler a poética para se entender a política, há que se 

ler o encanto para se entender a ciência” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 16). 

1.1 O Atlântico55 que nos pariu...56
 

                                                 
54 Ver nota 5 de nossa obra. 
55 Sob as lentes do “Paradigma do Atlântico”, conforme assinala Brito (2017), podemos acessar dinâmicas relacionais 

que nos permitam apreender agenciamentos surpreendentes de povos africanos em diáspora. “A categoria ‘Atlântico’ não 

é uma categoria natural, já dada, mas uma construção social que gestou a idéia de um corpo oceânico único [...]. O que 

vem a ser paradigma do atlântico? É um paradigma que traz no seu bojo a revisão de uma perspectiva historiográfica 

tradicional, proporcionando uma compreensão mais nítida das relações estabelecidas ao longo dos séculos entre Áfricas, 

a Europa e as Américas” (BRITO, 2017, p. 14).  
56 Brito defende a necessidade de se mudar as formas de se conceber culturas negras em diásporas cujas vivências 

precisam ser compreendidas a partir dos contextos que lhes são próprios. O autor aponta o “Paradigma do Atlântico” e o 
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Iniciamos a primeira parte de nosso trabalho com a frase “Estamos em pleno mar...”, de Castro 

Alves, tirada do seu celebérrimo poema O navio negreiro. Afirmar que “estamos em pleno mar” 

indica movimento, percurso, caminho e deslocamento, situações típicas do orixá Exu – o deus das 

encruzilhadas e das travessias. Diz o poeta Mário Quintana: “A coisa não está nem na saída e nem na 

chegada, mas na travessia”. Neste primeiro capítulo estamos considerando, brevemente, essa “coisa” 

parida na passagem, no “entre-lugar” (BHABHA, 2013) ou, conforme Simas e Rufino (2018), na 

“encruzilhada atlântica”. Somos, pois, sob as lentes de Exu, filhos e filhas, frutos mirongados dessa 

“coisa” que excede, sobremodo, os limites descritivos do cogito. 

Exu, nas culturas de matriz africana, é a divindade mais próxima dos seres humanos, 

pelos domínios de ação como a comunicação e a sexualidade, por ser o dinamizador 

das trocas, das relações cotidianas, por ser perspicaz, brincalhão. Compreendermos 

Exu como a representação do sagrado que emerge como fonte explicativa das visões 

de mundo das populações afro-diaspóricas, nos possibilitando pensar como o modelo 

de racionalidade desses grupos está assentado em outra lógica, diferente da 

perspectiva de pensamento do modelo ocidental (RUFINO, 2014, p. 86-87).   

O pensar simbólico, nesse horizonte, cruza/encruza com o historiográfico a fim de auscultar 

vozes silenciadas pela colonialidade de poder e saber57, vozes historicamente ocultadas e 

marginalizadas; porém, vozes encantadas e insurgentes. Trataremos, pois, de memórias enraizadas 

em corpos negros que resistiram às chibatas históricas e inventaram “novas letras” desde uma 

desconcertante, insubmissa, eficaz, e encantada mística afrodiaspórica de encruza. Conforme Irobi58 

(2012, p. 273), podemos também perguntar: “Possui o corpo uma memória?”.  

O historiador João J. Reis59 compreende a travessia do “Atlântico Negro” como rito de 

iniciação, passagem ou transição do estado de cativo (capturado) para o estado de escravizado no 

Novo Mundo. Todo rito de passagem é dramático (morte/renascimento), mas não necessariamente, 

                                                 
pressuposto de que “a escravidão é mais fácil de ser compreendida em termos hemisféricos” como possibilidades de 

caminhos no marco de um outro olhar. Escreve: “Daí a necessidade de se olhar novamente para o complexo processo da 

diáspora africana, para descobrir nela as forças existenciais e simbólicas que possibilitaram a homens e mulheres 

sobreviverem e reconstruírem suas vidas, ainda que sob contínuo vigiar e punir” (BRITO, 2017, p. 16). Sugerimos leitura 

de todo artigo do autor, p. 13-37.    
57  Ver Quijano (2010, p. 84-130) Colonialidade do poder e classificação social. Para o autor, colonialidade difere de 

colonialismo. “Este último refere-se estritamente a uma estrutura de dominação/exploração onde o controle da autoridade 

política dos recursos de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de diferente identidade e 

cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas noutra jurisdição territorial. Mas nem sempre, nem necessariamente, 

implica relações de poder” (p. 84).  
58

 O artigo de Irobi (2012, p. 274) tendo o foco na celebração “Dramatica Omabe, realizada em Nsukka-Igbo, na Nigéria; 

e do fenômeno carnavalesco do Caribe”. Para a autora, o ritual traz consigo a potência da memória que jaz no corpo. 

Nessa perspectiva, tradições africanas foram “traduzidas, incorporadas ou crioulizadas” no contexto de diáspora.  

Sublinha Irobi que “cada performance serviu como uma ocasião para rememorar, reiterar, reinventar e resistir à agenda 

da escravidão capitalista que, a partir de um discurso globalizante inserido na lógica Ocidental, tinha por intuito reduzir 

os africanos a bens móveis” (IROBI, 2012, p. 288). 
59Cf. https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo Acesso: 26 outubro 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo
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traumático. Mas a passagem do meio atou na travessia o dramático ao traumático (“sonho dantesco”). 

Escreve o poeta:  

E ri-se a orquestra irônica, estridente 

E da ronda fantástica a serpente 

Faz doudas espirais 

Se o velho arqueja, se no chão resvala, 

Ouvem-se gritos... o chicote estala. 

E voam mais e mais... 

Presa nos elos de uma só cadeia, 

A multidão faminta cambaleia 

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece 

Outro, que martírios embrutece, 

Cantando, geme e ri (CASTRO ALVES, 2003). 

Por ocasião das comemorações do centenário de Castro Alves, Abdias60, então senador da 

República pelo Partido Democrático Brasileiro (PDT), Rio de Janeiro, depois de pedir a proteção de 

Olorum, presta-lhe homenagem num pronunciamento, aos 13 de março de 1997, na Casa do Senado. 

Assim começa Abdias: “Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, sob a proteção de 

Olorum61, faço uso da palavra”. E continua, ipsis litteris:  

O ‘Poeta dos Escravos’ não foi poeta de versos prosaicos carregados de eloqüência 

floreada, muito menos representou um devoto da piedade, como alguns dos nossos 

eminentes críticos literários tentaram qualificá-lo. Pelo contrário, no célebre e 

consagrado poema ‘Navio Negreiro’, em que narra os horrores vividos pelos 

africanos nos tumbeiros durante a travessia do Atlântico, ele nos impõe uma 

dramática reflexão sobre a condição humana e nos força a tocar a carne viva da 

barbárie do homem contra o homem. Não havia em Castro Alves a indiferença ou o 

oportunismo na sua luta desassombrada em favor dos africanos.  

E escreve também:  

                                                 
60 Cf. http://www25.senado.leg.br/web/atividade/pronunciamentos/-/p/texto/202045. 
61 Desse modo, Abdias iniciava, contra-hegemonicamente, muitos dos seus pronunciamentos e pedia em seguida o auxílio 

de Exu para que pudesse dizer palavras certas e apropriadas. 
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A pena de Castro Alves escreveu contra a humilhação: aquela pena deu voz e alma 

a um povo escravizado e considerado, na contabilidade social dos dominadores, 

como semoventes; aquela pena, no auge do romantismo, conseguiu o que os 

escritores da elite brasileira, engessados nos critérios do movimento europeu, não 

conseguiram captar, porque só construíam personagens negros idiotizados e 

desprovidos de humanidade. Esses escritores foram também escravocratas, mesmo 

que não tivessem escravos. Não possuíam o gênio de Castro Alves, o vôo de condor 

da sua poesia. Mas ele não se deixou perverter, nem influenciar. Fixou de maneira 

definitiva e inexorável a saga e o passado de um povo que, na lágrima, no suor e no 

sangue, ergueu as estruturas deste País... 

As palavras de Abdias supracitadas são importantes porque situam a travessia no âmbito de 

um projeto colonial de violência atroz impetrada às populações africanas durante séculos. Assinala 

Rediker (2011, p. 21): “O navio negreiro é um navio-fantasma que viaja nas fímbrias da consciência 

moderna”. Salienta o teólogo Mbiti62 (1990, p. 26): “Os africanos são particularmente atados à terra 

[...]. A terra lhes abastece com as raízes da existência assim como unindo-os misticamente com sua 

morte [...]. remover os africanos à força de sua terra é um ato de tamanha injustiça que nenhum 

estrangeiro pode compreender”. 

 

Nossa tese enseja perquirir o sagrado, nomeadamente Exu, na longeva e multifacetada 

trajetória de Abdias Nascimento (1914-2011). Pretensiosamente, assumimos no horizonte dialógico 

da Ciência da Religião o desafio de acessar, captar e compreender vozes insurgentes que desde a 

“encruzilhada atlântica” se inscreveram em múltiplas textualidades no Terreiro-Brasil, por nós 

considerado e interpretado simbolicamente sob o signo do orixá Exu – o agente dinamizador por 

excelência, o deus do movimento, da mobilidade, do encontro, da dialética, da contradição, da 

expansão e da emancipação.     

 

Eleger, pois, a díade Abdias-Exu no âmbito da experiência mística implica assumir a tarefa 

de contar uma história a partir dos subalternizados, dos vitimizados, dos historicamente 

desterritorializados e espoliados pelo sistema dominador, mas que, já na encruzilhada atlântica, na 

nudez de seus corpos violentados engendraram padês63 insurgentes como respostas criativas e 

insubmissas ao poder colonial e escravista.  

 

Vale sustentar em nosso trabalho que cada negro ou negra (e nesse coletivo, Abdias 

Nascimento, objeto/sujeito privilegiado de nossa investigação) carrega consigo uma história atlântica; 

história que desejamos abordar, fundamentalmente, sob as lentes da religiosidade/espiritualidade, 

                                                 
62 É também filósofo e religioso nascido no Quênia.  
63Usamos aqui o termo em sentido metafórico. No candomblé significa oferenda destinada a Exu. 
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história que manifesta narrativas de seres humanos e deuses entremesclados na alegria e na dor, na 

saúde e na doença, na vida e na morte. Escreve o místico-poeta em ancestrais katábis64: “[...]. Desço 

ao ventre destas águas/ (não as de Oxum ou Yemanjá)/ coalhadas de ossos/ no dente de tubarão de 

ronda/ almas convulsas se debatem/ nos sacrifícios humanos/ ao deus da cobiça/ da espoliação e da 

intolerância[...]” (NASCIMENTO, 1983, p. 75). O referido movimento místico-poético de “descida” 

de Abdias é potência de comunhão e solidariedade no destino. Diz no mesmo poema: “[...] alcanço a 

rota dos navios negreiros/ refaço a tragédia/ o trajeto/ a epopéia da minha raça/ Penetrando as 

entranhas da Mãe África[...]”.  

  

 Estamos, pois, diante de uma experiência mística sem fronteiras (ad intra/ad extra).  Abdias 

Nascimento (1983, p. 31) escreve no poema Escalando a serra da Barriga que “[...] tudo é acontecer 

negro sem fronteiras...”. 

 

A mística pensada em chave afrodiaspórica reclama a experiência de unidade cósmica sob 

cuja dinâmica a pessoa e a coletividade vêem-se enredadas e envolvidas numa familiaridade cósmica 

em que todas as coisas (visíveis e invisíveis) encontram-se interna e dinamicamente relacionadas. 

“Sem discursos e retóricas, emerge a cisão entre visões de mundo, pensares e viveres manifestos em 

usos do corpo por parte de povos africanos e europeus, a partir de suas concepções cósmicas e 

ontológicas” (ANTONACCI, 2014, p. 245). 

Steven Mithen (2002) procura entabular em A pré-história da mente, conforme expõe no 

subtítulo da obra, “uma busca das origens da arte, da religião e da ciência”65. Também assumimos 

em nosso trabalho o exercício de olharmos para trás, a fim de melhor compreendermos o presente e 

mirarmos o porvir benfazejo. Sob o signo Sankofa, imageticamente representado por um pássaro com 

a cabeça voltada para trás, aprende-se e apreende-se que “nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo 

que ficou para trás. Símbolo da sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro” 

(NASCIMENTO, 2006, p. 10).   

                                                 
64 Palavra que na língua grega significa movimento de descida recorrente em sagas heróicas. Por exemplo, quando no 

credo católico sustenta que Cristo “desceu à mansão dos mortos”.   
65 Escreve Mirthen (2002, p. 13-15) no prefácio da obra: “A mente humana levou milhões de anos para evoluir. É fruto 

de um processo longo e gradual, sem objetivo ou direção predeterminados. Durante os últimos dois milhões e meio de 

anos desse percurso, nossos ancestrais deixaram indícios dos seus comportamentos, como os utensílios de pedra, os restos 

de alimentos e pinturas rupestres. [...]. Entender a mente nos leva a uma apreciação do que significa sermos humanos”. 

Para o autor, o passado da mente contém a chave explicativa para se compreender, dentro das possibilidades da ciência 

evolutiva, o presente.      
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  Nesta parte de nosso trabalho, estamos tratando do que poderíamos nomear de “A pré-

história da negra gente”, que também constitui, por sua vez, a pré-história dos terreiros no Brasil, dos 

candomblés das umbandas e de todas as insurgentes produções religiosas afro-brasileiras (as 

catalogadas e as incatalogáveis), que a despeito do contexto adverso de escravidão e racismo 

declarado e mascarado, se impuseram enquanto fato religioso indestrutível na tessitura sociocultural-

religiosa do Novo Mundo. 

Conforme sustenta, oportuna e emblematicamente, Abdias: “De primeiríssima importância é 

a peripécia espiritual e cultual do afro-brasileiro: a história e os deuses da religião exilada com meus 

antepassados”66 (In: NASCIMENTO, 2006, p. 22). Essa “peripécia espiritual e cultural” de que fala 

o negro ativista, nós captamos, germinalmente, em especial a partir da obra de Rediker (2011), na 

travessia atlântica, e a interpretamos sob o horizonte simbólico desde o mito de Exu. Ensejamos, 

então, produzir uma leitura da travessia sob as lentes do simbólico.  

Para o psicólogo suíço Carl Gustav Jung (2006, p. 31), “o que se é, mediante uma intuição 

interior e o que o homem parece ser sub espécies aeternitatis só pode ser expresso através de um 

mito”. O mito fornece sentido à existência, plasma identidades, forja místicas e dá conta de explicar 

a realidade sob as lentes do símbolo67. Para Abdias, “nosso ser histórico é de origem mítica” 

(NASCIMENTO, 2002, p. 86). 

Ser humano (ou tornar-se humano) implica enfrentar desafios e responder, de forma 

diferenciada, às intermináveis interpelações advindas dos mais diferentes contextos e situações. 

Comenta, nessa linha, Reginaldo Prandi (2007, p. 196): “Em cada uma dessas situações a vencer, os 

deuses surgem como parceiros sobrenaturais da humanidade. Os deuses fazem no mundo mitológico 

o que os homens precisam fazer no mundo real”.  

1.2 Cativos e deuses no mesmo barco: “cumplicidade mística” 

Conforme sublinhamos em nossa epígrafe – “Aquele que entra em colapso imerge nas águas 

em que o místico nada”68 –, essa oportuna formulação de Campbell toca no coração de nossa tese 

porquanto coloca a mística no cerne da experiência diaspórica; mística enquanto forjadora do 

                                                 
66 Essa frase é de singular valor em nosso trabalho porque permite acessar com mais largueza o “mundo místico de 

Abdias”. Nesse mundo vale, fundamentalmente, tudo que o negro lançou mão ou tudo que inventou para sobreviver, 

resistir e alterar criativamente os gonzos do sistema colonial.  
67 Escreve Mircea Eliade (1991, p. 31) em Imagens e símbolos: “Encarando o estudo do homem não apenas enquanto ser 

histórico, mas também enquanto símbolo vivo, a histeria das religiões poderia tornar-se, que nos perdoe o termo, uma 

metapsicanálise”. [O itálico é o do autor].  
68 Ver nota 5 de nossa obra. 
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heroísmo. O que ensejamos tratar, são, pois, narrativas teândricas de seres criativos e 

invencivelmente, diaspóricos.  

Escreve Martins (1997, p. 24): “A história dos negros nas Américas escreve-se numa narrativa 

de migrações e travessias, nas quais a vivência do sagrado, de modo singular, constitui um índice de 

resistência cultural e sobrevivência étnica, política e social”. Seres humanos e divindades, nesse 

sentido, vivenciando nos corpos uma cumplicidade vital persistem em afirmar a vida como potência 

ante as agruras da travessia. 

As paradigmáticas palavras do teólogo John S. Mbiti (1990, p. 2) nos fornecem como que uma 

senha de entrada no horizonte místico afrodiaspórico já vivenciado germinalmente na travessia. Diz 

o teólogo: “Onde o africano está, aí está sua religião”. E diz ainda que “os africanos não sabem como 

existir sem religião”.  

A divindade ou o sagrado, nessa perspectiva, mais que realidade engessada em templo, é 

realidade de pele, de corpo e de vida. Em outros termos, na perspectiva africana ancestral, o templo 

supremo é o corpo, corpo que se move embalado pelas divindades. Conforme salienta Mbiti (1990, 

p. 15): “A questão aqui é que para os africanos toda existência é um fenômeno religioso, e o homem 

é um ser profundamente religioso, vivendo no universo religioso”. Essa vivência ubiquitária do 

sagrado, nem a suprema truculência e violência da travessia conseguiram destruir; pelo contrário, 

reclamaram com maior sagacidade, malandragem e intensidade. 

Os africanos transplantados à força para as Américas, através da Diáspora negra, 

tiveram seu corpo e seu corpus desterritorializados [...]. Como nos lembra Gates, os 

africanos que cruzaram o Mar Oceano não viajaram e sofreram sós. Com nossos 

ancestrais vieram as usas divindades, seus modos singulares e diversos de visão de 

mundo, sua alteridade lingüística, artística, étnica, técnica, religiosa, cultural, suas 

diferentes formas de organização social e de simbolização do real (MARTINS, 1997, 

p. 26-27). 

Assevera de forma emblemática e sugestiva Prandi (2007, p. 213):  

Acredita-se que os orixás vieram da África acompanhando seus filhos humanos nos 

navios negreiros e que os seguirão por toda parte, qualquer que seja o caminho 

tomado pelos homens e pelo próprio mundo. São deuses da diáspora negra, e seu 

destino é se espalhar pelos mais distantes lugares, assumindo feições condizentes 

com um mundo em permanente transformação. 

Marcus Rediker (2011), de forma seminal, relaciona a crudelíssima situação da travessia ao 

poder da população negra de resposta na ordem da resistência, resiliência e da inventividade; numa 

palavra, da “afirmação da vida”. Escreve o historiador:  
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Esse drama também testemunhou a infinita criativa capacidade de resistência dos 

cativos, que ia de greve de forme ao suicídio e à insurreição aberta, mas também 

passava pela apropriação seletiva da cultura de seus captores, principalmente no que 

se refere à língua e a conhecimentos técnicos, como, por exemplo, os ofícios náuticos 

(REDIKER, 2011, p. 15). 

E mais, segundo Rediker, a travessia, a despeito da barbárie e do horror, dá à luz – em meio 

às trevas do sofrimento e da morte – a um novo povo. Outra afirmação de Rediker de fundamental 

importância para o nosso trabalho é a de que o mesmo navio negreiro, chamado de “navio-fantasma” 

(REDIKER, 2011, p. 21), é, simultaneamente chamado de um “misterioso navio” (REDIKER, 2011, 

p. 313), o que, para o nosso tema, não pode ser apreendido como expressão desprovida de valor. De 

que mistério fala Rediker? Deu mironga no tumbeiro? Fato é que foi a partir desse “misterioso navio” 

(a nosso juízo, mirongado) que foram paridas no ventre Atlântico “a cultura afro-americanas e pan-

africanas”. Escreve  

O misterioso navio negreiro transforma-se em um lugar de resistência criativa para 

aqueles que agora se descobriam como sendo gente negra. Numa dialética de poder 

estonteante, a comunidade de sofrimento mortal a bordo do navio negreiro dava 

origem a culturas afro-americanas e pan-africanas desafiadoras e resilientes, que 

primavam pela ‘afirmação da vida’ (REDIKER, p. 312-113).  

É de valiosa importância para o nosso trabalho as palavras de Rediker (2011, p. 307): “A 

experiência da morte e tendência a todas as formas de resistência estavam ligadas a uma crença 

espiritual amplamente difundida na África Ocidental”.   

Dizer que os deuses foram “companheiros de bordo” dos cativos, equivale dizer que os 

capturados tiveram na travessia a experiência de seus deuses e deusas como irmãos e irmãs de destino, 

deuses próximos como memórias enraizadas em corpos negros... E como registra Rediker (2011, p. 

353), “o próprio navio constituía em muitos aspectos, uma máquina diabólica, um grande instrumento 

de tortura”.   

Em A enxada e a lança, enfatiza Alberto da Costa e Silva (2006, p. 15) que os cativos, 

chegando em terras brasileiras, desceriam dos conveses  

Trazendo não só corpos machucados com que contribuiriam para formar o nosso 

povo e para ocupar a metade de um continente, mas também, na ilusória nudez de 

sua humilhante miséria, as formas de ser, pensar e fazer com que cimentaram os 

alicerces daquilo em que nos vamos tornando ao longo do tempo e nos singulariza 

no mundo. 

Cada um deles tinha na carne e na alma a história de sua nação, ainda que este a não 

soubesse recitar de cor, ou aquele quase a ignorasse de todo. Pois o passado se 

entranha no que somos e nas formas de nossa vida, e o passado que eram (e que se 
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busca narrar neste livro) foi o que impediu que se desumanizassem e o que 

projetaram num futuro que, mesmo escravos, não perderam.  

Conforme palavras de W. E. B. DuBois, os milhões de corpos negros “desceram ao inferno” 

(DuBOIS apud REDIKER, 2011, p. 352), mas contaram com companhias espirituais potentes, deuses 

e deusas à flor da pele – “deuses da diáspora negra”, conforme Prandi (2007, p. 213).  

 Escreve, nessa perspectiva, Vilhena (2008, p. 34): “A pé, em navios, ou em aviões, as 

religiões e seus sistemas simbólicos viajam nas mentes e nas bagagens dos sujeitos que se deslocam. 

No trajeto e na chegada estão expressas em suas conversas, nas inter-relações grupais, nos 

ensinamentos e práticas”. 

A esse caráter relacional e de cumplicidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, 

como uma espécie de conjugalidade mística, que nem a morte separa, chamamos em nossa obra 

metaforicamente de estar no “mesmo barco”. Podemos, pois, chamar, de teantricidade diaspórica 

essa cumplicidade entre deuses e homens que desde Áfricas atravessaram o Atlântico, partejando nos 

infernos a céu aberto dos tumbeiros sonhos insurgentes de um condor em plena liberdade. 

“Companheiros de bordo” (irmãs e irmãos) se tornaram na força pungente de seus lombos afirmando 

a soberania da vida.  

Na mais extrema, incalculável e indizível dor, corpos negros se rebelaram “desafiando a 

verdade” (ANTONACCI, 2014); e o fizeram a partir de seus misteriosos e fecundos enraizamentos69. 

Expõe Pierre Verger (1997, p. 23):  

Os navios negreiros transportaram através do atlântico, durante mais de trezentos e 

cinqüenta anos, não apenas o contingente de cativos destinados aos trabalhos de 

mineração, dos canaviais, das plantações de fumo localizadas no Novo Mundo, como 

também a sua personalidade, a sua maneira de ser e de se comportar, as suas crenças. 

A luta pela sobrevivência travada desde os tumbeiros na companhia dos deuses, acompanhou 

a população negra em sua trajetória no cativeiro. Pierre Verger (1997, p. 23), nomeia a polução negra 

unida a seus deuses de “extraordinária resistência”. Diz:  

A extraordinária resistência posta pelas religiões africanas às forças de alienação e 

de extermínio com que frequentemente se defrontavam, haveria de surpreender a 

                                                 
69 A filósofa Simone Weil (2001, p. 43) escreve em O enraizamento: “O enraizamento é talvez a necessidade mais 

importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. Um ser humano tem raiz por sua 

participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 

pressentimentos de futuro. Participação natural, ou seja, ocasionada automaticamente pelo lugar, nascimento, profissão, 

meio. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes. Precisa receber a quase totalidade de sua vida moral, intelectual, 

espiritual, por intermédio dos meios dos quais faz parte naturalmente”.   
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todos aqueles que tentavam justificar a cruel instituição do tráfico de escravos com 

o argumento de que as suas atividade – as dos negreiros – ‘constituíam o meio mais 

seguro e mais desejável de conduzir à Igreja as almas dos negros’. 

Dessa feita, sob o prisma da negra gente pode-se dizer que a saga humana terrenal não se 

divorcia, tampouco se distingue, da saga das divindades. Desse modo, a história humana vista a partir 

das populações escravizadas e, portanto, sequestradas em suas humanidades, reverbera a história de 

um intercâmbio inter, intra e extramundos. E esse intercâmbio entre seres humanos e divindades, essa 

parceria, esse “estar com” não cessará enquanto se tiver memória, enquanto se tiver corpos que 

vibrem desde o sagrado incrustado no lombo. Para onde vão os homens vão também os seus deuses. 

A história humana, e também a divina, é feita de mobilidades e de competências adaptativas e 

inventivas, competências vantajosas in extremis... Salienta Verger: (1997, p. 33):  

Os orixás viajaram, em seguida, para outras regiões africanas, levados pelos povos 

no curso de suas migrações. Se as pessoas formavam um grupo numeroso, o orixá 

tomava tal amplitude que englobava o conjunto da família, e alguns olorixás, 

sacerdotes do orixá, asseguravam o culto para todo o grupo. Se alguém se fixava 

com a sua família restrita à sua mulher e aos filhos, o orixá assumia uma feição mais 

pessoal. Quando o africano era transportado para o Brasil, o orixá tomava um caráter 

individual, ligado à sorte do escravo, agora separado do seu grupo familiar de 

origem. 

Nas palavras oportunas de Prandi (2007, p. 217), “para os que crêem, aonde quer que o homem 

vá, o que quer que ele enfrente, os orixás estão sempre prontos para ajudá-lo na nova luta. O mundo 

se transforma, os deuses mudam, a religião se atualiza”.   

1.3 O tumbeiro virou barco de iaô 

Mística, no horizonte das religiões afro-brasileiras, diz respeito à experiência do mistério ou 

do sagrado, situação tipicamente humana de transcendência que anuncia no corpo insurgente 

inusitada e desconcertante competência dialógica. Cacciatore, no Dicionário de cultos afro-

brasileiros (1977, p. 182), traduz o termo mironga, caro na experiência mística afro-brasileira, por 

“Segredo: Mistério”.  Dessa feita, quando falamos mística na perspectiva afrodiaspórica, situamo-la 

no âmbito da experiência operacional da mironga, do fetiche e da magia, o que demanda a ação 

humana e o trabalho humano, por conseguinte, com as potências sobrenaturais. 

 Para Abdias Nascimento, conforme já expusemos, mais que religiões (no sentido 

institucional) são “as peripécias espirituais e culturais” da negra gente. Peripécia é termo que vem do 

grego peripéteia e está ligado a incidente, imprevisto e à aventura; numa palavra, vincula-se à 

invenção. Então, para Abdias vale, sobremodo, todos os arranjos criados pelos negros a partir dos 
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referenciais africanos. Por isso, se o candomblé é, confessadamente, o lugar religioso de Abdias, o 

mesmo não esgota sua experiência ancestral, tampouco das plurifacetadas místicas diaspóricas. 

Abdias é, a nosso juízo, fundamentalmente, um ancestrista; religiosamente, um candomblecista. Esse 

se enraíza e se retroalimenta naquele. Escreve também nessa direção de forma paradigmática Abdias: 

“As raízes africanas da umbanda são profundas e básicas” (NASCIMENTO, 2016, p. 136) [grifos 

nossos].        

Portanto a vivência de uma mística ancestrista pode dizer-se, às vezes de forma manifesta, às 

vezes de forma velada ou nos subterrâneos das textualidades pretas, por exemplo, no jongo, na 

capoeira, no maracatu, no samba, na escola de samba70, na culinária, na ginga, na linguagem etc. As 

manifestações das místicas afrodiaspóricas são plásticas, dinâmicas, sorrateiras e, por vezes, 

escorregadias. Diz Abdias ilustrativamente que  

a manifestação espiritual africana não se circunscrevia ao domínio religioso, mas 

também abrangia outras formas de celebrações e festejos populares. É o caso, por 

exemplo, dos autos populares dos congos, do bumba meu boi, dos quilombos, e 

assim por diante, através dos quais os negros reproduzem formas tradicionais 

africanas adaptadas ao novo ambiente, ou então infundem a formas culturais 

estrangeiras um espírito africano, adaptando-as ou reduzindo-as a seu parâmetro 

cultural (NASCIMENTO, 2016, p. 124) [grifos nossos].   

Conforme expusemos, na religiosidade e espiritualidade de cunho afro o corpo é lugar do 

sagrado por excelência, em especial no transe, possessão, ou incorporação71. Eis o momento em que 

se “vira no santo”. “Virar”, nessa perspectiva teândrica, reverbera, em grande medida, consoante o 

título da obra de Lima (1975), O mundo místico dos negros, um campo relacional de forças 

humano/divinas. Lê-se na referida obra: “O mundo não pode menosprezar o negro e suas crenças” (p. 

212). Mas a experiência mística não se reduz ao transe stricto sensu e nem pode ser explicada somente 

a partir dele. As místicas no contexto africano e afrodiaspórico reclamam um modus vivendi. 

                                                 
70 Importante trabalho nessa linha de pesquisa realizou a jornalista Cláudia Regina Alexandre em sua dissertação de 

mestrado intitulada: “Exu e Ogum no terreiro de samba: um estudo sobre a religiosidade da escola de samba Vai-Vai”, 

2017. 
71 Segundo Cacciatore (1977, p. 261), virar para o santo significa “incorporar o orixá”.   
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Se Marcus Rediker (2011)72 feliz e oportunamente capta com maestria no horror do navio 

negreiro73 “uma história humana”, também o autor lança aos olhos do leitor uma história, 

simultaneamente, “religiosa”, isto é, uma narrativa de transcendência, nos termos de Boff (2000). 

Mística também em nossa reflexão significa o exercício da capacidade humana de transgredir, “ir 

além”, parir na dureza do prosaico (navio) o indissociável poético (“barco de iaô”). E transgredir está 

no domínio mesmo de Exu.  

A propósito, falar de travessia é falar de zonas de indeterminação, situação intermediária 

(encruzilhada) que media o cruzamento do conhecido com o desconhecido. E é nessa zona indefinida 

que homens e mulheres capturados são desafiados, ao que consideramos, a uma das mais 

extraordinárias demonstrações de mística da resistência “em pleno mar”.  

Usufruindo de corpos como veículos, reativaram imaginários, mensagens vibrações, 

sobrevivendo à violência da travessia atlântica intercambiando reconhecimentos 

mútuos, criando formas próprias de compreensão de guerras, capturas e trocas, como 

das dispersões e temidas viagens (ANTONACCI, 2014, p. 227). 

Para a nossa reflexão é importante sublinhar que a população negra africana de variados 

espaços geográficos e etnias igualmente diversificadas não vieram de férias para as Américas num 

grande e luxuoso cruzeiro; não se tratava pois, de uma grande excursão ou intercâmbio cultural 

programado entre povos interessados em estabelecer contatos e intercambiar saberes ou bens para o 

crescimento e desenvolvimentos de todos os atores. Longe disso, e num sentido diametralmente 

oposto, a saída do território africano para as Américas deu-se no âmbito de uma diáspora forçada sob 

o signo da violência para fins de escravaria – negros e negras, mãos de obra ou “peças” capturadas 

para o voraz e inumano mercado transatlântico de brancura. Expõe, historiograficamente, Rediker 

(2011, p. 12-11): 

No decurso de quase quatrocentos anos de tráfico de escravos, entre o fim do século 

XV e o fim do XIX, 12,4 milhões de pessoas foram embarcadas em navios negreiros 

e transportadas pela chamada Passagem do Meio, cruzando o Atlântico rumo a 

                                                 
72 Brito (In: BAGGIO; PARISE & SANCHES 2017, p. 13-37), escrevendo sobre “Diásporas e religiões africanas”, aborda 

o drama do navio negreiro, mais especificamente no rico tópico intitulado “O pilar de um mundo no Atlântico: o navio 

negreiro” (p. 17-20). Confessa Brito que a obra de Rediker representa um dos textos mais pungentes que leu nos últimos 

anos acerca do tráfico de escravos. Para o professor, a lembrança desses fatos carregam consigo o legado da escravidão e 

da dívida sempre protelada do Ocidente para com a África. A reparação subsequente deve, sem renunciar à “lógica 

indenizatória”, pautar-se também numa “lógica civilizacional”. Diz Brito: “Reparação que só será efetivada com a 

constituição de uma ampla aliança das forças vivas da sociedade, aliança capitaneada por africanos, afrodescendentes, e 

por todos e todas envolvidos na diuturna luta por um mundo solidário e fraterno”.        
73 Para Rediker (2011, p. 18-19) “o próprio navio negreiro tem sido um tópico negligenciado dentro de uma rica 

historiografia sobre o tráfico atlântico de escravos”. Para o autor “não existe um estudo amplo da embarcação que tornou 

possível o comércio que transformou o mundo”. Assinala em resumo que “o navio negreiro e as relações sociais a ele 

associadas moldaram o mundo moderno, mas em muitos aspectos, sua história continua desconhecida”.  
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centenas de pontos de distribuição espalhados ao longo de milhares de quilômetros. 

Durante o terrível trajeto, 1,8 milhão delas morreram e tiveram seus corpos lançados 

ao mar, para proveito de tubarões que seguiam os navios. A maior parte dos 10,6 

milhões que sobreviveram foi despejada nas entranhas sangrentas de um sistema de 

plantation assassino, ao qual esses cativos resistiram de todas as formas 

imagináveis74. 

Os tumbeiros (e cada tumbeiro) carregando as “peças” para a escravaria de África para as 

Américas não podiam supor ou entrever que, a despeito do aviltamento da dignidade e dos horrendos 

sofrimentos impetrados à população negra em forçada diáspora, traziam consigo seres humanos e, 

como tais, seres capazes de transcendência ou protest-ação, conforme compreende Boff (2000). E 

essa competência humana sinaliza uma potencialidade religiosa transgressora na ordem das 

exunidades...75 

Na maldita travessia que pilhava indiscriminadamente os cativos de diferentes classes, 

gêneros, idades e etnias, nascia formas de comunicação, cooperação e solidariedade num ensaio de 

insurgência que, segundo Rediker (2011, p. 16), os “tornaram indestrutíveis”. Escreve o autor:  

De que forma essa ‘multidão de negros de todo tipo agrilhoados’ se comunicava? 

Esses inventaram forma de trocar informações valiosas sobre todos os aspectos de 

sua condição, o lugar para onde estavam sendo levados e o que os esperava. Ao 

brutal encarceramento, ao terror e à possibilidade da morte prematura, foram capazes 

de opor uma reação criativa e de afirmação de seu instinto vital: inventaram novas 

linguagens, novas práticas culturais, novos vínculos, e o esboço de uma comunidade 

entre os que partilhavam o mesmo destino a bordo. Eles chamavam uns aos outros 

de ‘companheiro de bordo’, o que corresponderia a irmão ou irmã, e assim 

inauguravam uma relação de parentesco, ‘fictícia’ mas bastante efetiva, para 

substituir a que fora destruída pelo sequestro seguido de escravidão na África natal.  

E sublinha o historiador de forma extraordinária e emocionante: “Sua criatividade e 

capacidade de resistência os tornaram indestrutíveis, em termos coletivos, e aí reside o capítulo mais 

glorioso de todo o período”.  

Considerando essa sublime narrativa sob as lentes do sagrado, podemos captar uma 

extraordinária experiência de transcendência. A experiência de transcendência, apanágio da condição 

humana terrenal, antecede e supera sobremaneira o dado religioso institucional; está inscrita em cada 

humana criatura, razão pela qual os cativos, por mais que estivessem massacrados no convés inferior 

                                                 
74 Diríamos “imagináveis”, como Rediker; mas, sobretudo, inimagináveis.   
75 Neologismo que usaremos para nos referir a tudo que reverbera os traços de Exu, especialmente o pensamento/atividade 

transgressora, condição de possibilidade da saga heroica. 
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de um navio, ainda ali algo permanecia enquanto suspiro, sonho, desejo e possibilidade de 

sublevação. Escreve o teólogo da libertação, Boff  (2000, p. 22):  

Creio que a transcendência é talvez, o desafio mais secreto e escondido do ser 

humano. Porque nós, seres humanos, homens e mulheres, na verdade, somos 

essencialmente seres de protest-ação, de ação de protesto. Protestamos 

continuamente. Recusamo-nos a aceitar a realidade na qual estamos mergulhados 

porque somos mais, e nos sentimos maiores do que tudo o que nos cerca.  

De forma breve, faz-se oportuno refletir a experiência da população negra submetida à 

travessia aviltante e aterrorizadora (e muitas vezes mortal) dos tumbeiros como desconcertante 

experiência de “transcendência” radicada no protesto. 

Não há sistema militar mais duro, não há nazismo mais feroz, não há repressão 

eclesiástica mais dogmática que possam enquadrar o ser humano. Sempre sobra 

alguma coisa nele. E não há sistema social, por mais fechado que seja que não tenha 

brechas, por onde o ser humano possa entrar, fazendo explodir essa realidade. Por 

mais aprisionado que ele esteja, nos fundos da Terra, ou dentro de uma nave espacial 

no espaço exterior, mesmo aí o ser humano transcende tudo (BOFF, 2000, p. 22). 

Pensar, pois, a saga afrodiaspórica sob as lentes da transcendência/protest-ação implica, 

forçosamente, considerar Exu, a divindade do pensamento transgressor e, portanto, contra-

hegemônico. A dialética engendrada por Exu traz consigo a Lei76 e a superação da mesma, a regra e 

contra a regra, o limite e as infindas possibilidades. Afirma Cossard (2004, p. 164):  

Proibições delimitam. Transgressões rompem as barreiras, instaurando o perigoso 

reino das margens, mas os poderes da ambiguidade são tais, que é precisamente a 

transgressão que vai afirmar a imprescindibilidade dos limites. Desse modo, não se 

pode considerar a transgressão como algo acidental ou contingente. A relação 

proibição/transgressão constitui articulação necessária à definição dos limites e à 

dinamização do sistema. 

Desse modo, para Cossard (2004, p. 167-170), “ninguém melhor do que Exu pode induzir à 

transgressão. Pois seu espaço é a própria liminaridade, não fosse ele o dono do limiar”. Enfatiza Boff 

(2000, p. 30) que, de princípio, transcendência não se confunde com religião porque ela está na base 

de toda humana criatura como um grito irremediável parido nos porões da alma para as possibilidades 

                                                 
76 “Na Tradição dos orixás, muito popular aqui no Brasil, Exu é o orixá mais próximo da função trickster. Muitas vezes, 

chega a ser erroneamente, confundido com o diabo do cristianismo. Mas seria redutivo acomodá-lo a essa noção. Tido 

como o mais enigmático dos orixás, os mitos sempre o retratam surpreendendo alguém, ateando fogo nos pertences das 

pessoas, arrumando encrenca no pedaço e se divertindo a valer com tudo isso. Aprender a lidar com ele é fundamental 

para contribuir com a harmonia da realidade; pois, Exu representa, a seu modo, o imponderável da vida, sua complexidade 

e seus imprevistos, outra face da imanipulabilidade do divino. E assim é porque Exu precede a ordem do universo. Exu 

carrega na sua ambiguidade a Lei e a transgressão da mesma. Ver. Augras (2004, p. 157-196): Quizilas e preceitos – 

Transgressão, reparacão e organizacão dinâmica do mundo. Nas palavras da autora, ao que tudo indica, “proibição e 

transgressão não podem ser estudadas separadamente, que formam uma unidade dialeticamente articulada, cuja 

engrenagem desempenha relevante papel na economia de todo sistema” (p. 159).  
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criativas. Dessa feita, para o referido teólogo (BOFF, 2000, p. 31) “transcendência, 

fundamentalmente, é a capacidade de romper todos os limites, superar e violar os interditos, projetar-

se sempre mais além”. A vida humana,  

Especialmente, quando submetida à coação, busca e cria outras formas de ordenação. 

É sua transcendência que lhe confere essa liberdade criativa. Liberdade pelo menos 

de protestar e de se insurgir. E quando a opressão é de tal forma pesada, em face da 

qual não se pode mais fazer nada, pelo menos pode-se protestar, pode-se fazer 

absoluta recusa. Pode-se torturar o ser humano, e até matá-lo, mas ninguém tira essa 

capacidade de se opor (BOFF, 2000, p. 39).     

A partir das palavras sugestivas de Boff podemos ler também a saga da população africana 

nos tumbeiros à luz da transcendência ou protest-ação, o que implica conceber vias desconcertantes 

e insurgentes da religiosidade africana enraizadas em corpos negros. A permanência, persistência e 

manifestação do corpo negro é, desconcertadamente, decolonialidade, protest-ação, enunciação; e 

isso não faz da população negra diferente ontologicamente dos demais seres humanos da face da 

Terra; a saga negra é saga humana, pois “por mais prostrados que estejamos, sempre podemos dar 

um salto, pelo menos recorrer ao direito de espernear e de protestar. Este direito nos é sempre 

preservado, ninguém pode destruí-lo” (BOFF, 2000, p. 77), a fortiori quando se tem como companhia 

(“à flor da pele”) divindades engajadas e guerreiras.    

   As ocorrências vivenciadas nos tumbeiros, consoante Rediker (2011), exprimem essa 

desconcertante e misteriosa competência humana de ir além – de transcender os limites, 

aparentemente intransponíveis impostos pelo status quo colonial/escravista. Tais ocorrências 

manifestam, a nosso ver, uma visão religiosa do mundo, uma forma de pensamento que, partindo do 

corpo como lugar do sagrado por excelência, desbanca o absolutismo da razão instrumental/analítica 

e subverte desde dentro o regime escravocrata de coisificação do negro, que se insurge 

surpreendentemente de forma diversificada como ser de protest-ação. 

Seguindo o viés historiográfico de Rediker (2011), o historiador João José Reis77 expõe em 

entrevista: 

No próprio navio negreiro já nascia uma cumplicidade, uma cumplicidade do 

malungo; e uma coisa tão forte que não é específica do Brasil. Malungo significa 

‘grande canoa’, aliás, nas línguas da família banto (...). Só pra você ter a idéia da 

importância disso. As pessoas que faziam a viagem no mesmo barco, elas criavam 

uma espécie de parentesco simbólico fortíssimo; tão forte que há pesquisas a respeito 

disso, havia uma interdição, um tabu sexual: o homem e a mulher que fizeram a 

travessia no mesmo barco não podiam ter relações sexuais... Esse laço forte das 

                                                 
77 Cf. Nossa história começa na África. YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo. 
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pessoas no malungo, isso daí nós sabemos, está muito claro; há na documentação 

relatos sobre isso. 

E acrescenta Reis:  

Pense a travessia como um rito de iniciação; e é um rito de iniciação... Era uma coisa 

inominável de sofrimento... Agora veja só bem: como é o nome do grupo de iniciação 

dos candomblés? – ‘Barco de iaô’. Pelo menos tradicionalmente o que se diz: 

‘Pessoas desse mesmo barco, não podem...’ Há um tabu sexual; não podem ter 

relações um com o outro. Não é incrível isso? É uma metáfora, na verdade, desse 

vínculo que a travessia no mesmo navio negreiro criou. 

A preciosa associação na ordem simbólica entre tumbeiro e barco de iaô é, para o nosso 

trabalho, de fundamental importância porquanto possibilita abrir o imaginário para uma compreensão 

de um universo religioso enraizado num chão cultural encharcado de crenças, valores, regras, 

transgressões e possibilidades, conexões místicas ancoradas no desejo de afirmação e potencializacão 

da vida.  

Se podemos chamar a mística afrodiaspórica de mística à flor da pele, porque talhada nos 

corpos (sem oposição material versus espiritual), podemos com a mesma intensidade nomeá-la de 

mística à flor dos laços porque erigida sob a égide da irmandade na dor e no destino comum.  

A violência da espoliação e da escravização abalava as estrutura de parentesco em 

que se baseavam as vidas de quase todos os embarcados à força no navio. Por mais 

profunda, dilacerante e desnorteante que fosse essa violência, os escravos não a 

sofriam passivamente. Eles faziam todo o possível para preservar quaisquer 

reminiscências dessas relações de parentesco e, o que tinha a mesma importância, 

empenhavam-se para estabelecer novas relações no navio, se não antes nos 

comboios, ‘buracos de escravos’, feitorias de fortaleza por que passavam a caminho 

do navio. Olaudah Equiano desenvolveu novas relações com seus ‘conterrâneos’, 

palavra que podia referir-se aos seus companheiros ibos ou a todos os africanos a 

bordo do navio. O que os antropólogos chamaram de ‘parentesco fictício’ era na 

verdade uma série interminável de sociedades de ajuda mútua que se formavam no 

convés inferior do navio negreiro. Os ‘parentes’ chamavam a si mesmos de 

‘companheiros de bordo’ (REDIKER, 2011, p. 309).   

No que nomeamos de mística à flor dos laços, reverbera o valor que Abdias concedeu 

à sorte da população negra dispersa no mundo. Suas premiações e titulações, segundo o 

mesmo, tinham valor na medida em que fortalecia a luta de libertação coletiva do povo negro. 

Mística, nesse horizonte, é laço com a divindade, com o mundo e laço com o próximo, irmão 

e irmã de vida e destino. Esse modo de pensar e viver deita suas raízes nas africanidades que 

desde os tumbeiros produzem, a duras penas, laços comunhonais. Assinala Sweet (2007, p. 

51):  
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Os escravos não só tinham que enfrentar os horrores perpetrados pelos seus captores, 

como também se viam, subitamente, a partilhar o seu espaço com um grupo de 

desconhecidos, africanos e descendentes de africanos. Devido a essa situação 

extrema em que cada um dos capturados se encontrava, em virtude da ruptura que 

haviam sofrido, a solidão inicial depressa dava lugar à constatação do sofrimento 

coletivo. Assim, mesmo durante a árdua travessia do Atlântico, amizades eram feitas, 

alianças eram estabelecidas, novas redes de parentescos eram construídas. 

Rediker (2011, p. 311) expõe as palavras do doutor Thomas Winterbottom, segundo o qual 

“os infelizes transportados para as Antilhas no mesmo navio sempre mantêm entre si um forte e terno 

laço de afeição: para eles, o termo ‘companheiro de bordo’ é quase equivalente a irmão ou irmã, e 

raramente estabelecem laços matrimoniais entre si”.    

Esse misterioso e fecundo laço faz João José Reis pensar em Barco de iaô... Vale para o 

exposto a canção do cantor soteropolitano Gilberto Gil: “Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe 

que os deuses sem Deus não cessam de brotar...”. 

Essa ânsia voraz pela “afirmação da vida” engendrou no passado, e também no presente, 

conforme lemos na biografia de Abdias Nascimento, heroísmos e místicos de exemplaridade 

planetária, sobretudo nas desditas mais inimagináveis da história.  

Rediker (2011, p. 21) não deixa de registrar que “tais horrores sempre estiveram e ainda estão, 

na base do desenvolvimento do capitalismo global”, capitalismo parceiro dos tubarões do mar da 

morte da travessia do Meio. Mas, a população negra respondeu humana e heroicamente às agruras 

dos navios, e eis porque para Rediker (2011, p. 20) “os escravos agora aparecem como os primeiros 

abolicionistas, pois, lutam diariamente contra as condições de cativo a bordo dos navios”.  

Mirando, destarte, o navio negreiro pode-se captar novos atores que se reinventaram, 

sobretudo a partir de dispositivos internos que os incitavam à luta, não somente pela sobrevivência, 

mas também pela vivência inegociável de suas subjetividades enraizadas na terra-mãe não esquecida.  

No navio negreiro, na longa e horrível travessia, experimenta-se, pelo que podemos verificar 

nos relatos historiográficos, “memórias ancoradas em corpos negros” (ANTONACCI, 2014), 

místicas à flor da pele e mística à flor dos laços. Eles, os capturados, conforme narrou W. E. B. 

DuBois, “desceram aos infernos” (REDIKER, 2011, p. 352), mas “ressuscitaram” pela irmandade 

gestada com sagacidade no coração da morte.   

Em suma, eles conviveram com a mesma violência, o mesmo terror, as mesmas 

condições difíceis; da mesma forma, partilharam a resistência, o espírito comunal e 
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finalmente a sobrevivência no convés inferior do navio negreiro. Eles construíram 

‘novas relações’: agora eram companheiros de bordo (REDIKER, 2011, p. 310). 

Para Abdias Nascimento78 “desde o primeiro instante em que o primeiro africano escravizado 

pisou a terra brasileira, chegou com ele a inextinguível chamada liberdade”; mas, Rediker lembra que 

essa chama só chegou em terra firme, ou melhor, “em terra incerta e perigosa”79, conforme Abdias, 

porque soube nadar malandra e inventivamente nas vastas e tenebrosas águas do Atlântico que nos 

pariu.  

Um povo que “desce aos infernos” e, em estado de protest-ação, transforma, com suas 

místicas ancestristas, tumbeiros em barco de iaô, sinaliza que místicas pretas são potentes, que 

místicas pretas importam... A população negra, subjetivamente, concebeu que a experiência mística 

é capaz de engendrar uma potência indestrutível mediante a qual a luta pela vida é assumida não só 

com bravura, mas também com encanto. Escreve Abdias nessa direção: “[...] invulnerável sou ao raio 

inimigo/ pelo axé de Exu cingido/ desafio o golpe dos tratantes” (NASCIMENTO,1983, p. 31). Exu 

para Abdias é orixá indispensável para o enfrentamento. 

1.4 Exu na Encruzilhada Atlântica  

Entender a trajetória da negra gente diaspórica implica considerar histórias de múltiplas 

encruzilhadas. Em outros termos, a cultura negra é cultura das relações e das trocas. A história da 

negra gente é, pois, uma história irremediavelmente alteritária e, portanto, de encontros e 

desencontros (mesmo antes do colonialismo) que dispensam quaisquer tentativas de assepsia cultural, 

pureza religiosa ou solipsismo identitário. Conforme sugere Stuart Hall (2009, p. 327), “é para a 

diversidade e não para homogeneidade da experiência negra que devemos dirigir integralmente a 

nossa atenção criativa agora”. 

 A história da negra gente, porque história humana, é, inapelável e paradoxalmente, uma 

terrível e fascinante encruzilhada. E sob as lentes do pensar nagô, se tem encruza tem Exu, o excelso 

                                                 
78 O tema do drama épico do navio negreiro se conecta à presença e atividade de Abdias (e a de cada negro/negra nas 

Américas). O corpo do negro é, pois, per se, decolonialidade em pessoa... E falar de Abdias a partir do navio negreiro 

lança luzes sobre a trajetória inventiva do negro revoltado no terreiro da história.  Enfatiza Rediker (2011, p. 313): “O 

misterioso navio negreiro transforma-se em um lugar de resistência criativa para aqueles que agora se descobriam sendo 

‘gente negra’. Numa dialética de poder estonteante, a comunidade de sofrimento mortal a bordo do navio negreiro dava 

origem a culturas afro-americanas e pan-africanas desafiadoras e resilientes, que primavam pela afirmação da vida”. 

“Afirmação da vida”, eis o cantus firmus da experiência religiosa do candomblé e também da vivência mística 

afrocentrada de Abdias.        
79 Ver no PEL na introdução. Estamos usando a sigla PEL quando nos referirmos ao poema de Abdias “Padê de Exu 

libertador”. 
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e indispensável mistagogo do povo do axé, o dinamizador por excelência da cosmologia nagô, o signo 

que se insurge contra a ditadura imposta pela colonialidade de uma história única e, portanto, 

silenciadora e aniquiladora de outros agentes com a riqueza de seus patrimônios materiais e 

simbólicos. Salienta Rufino (2014, p. 90):  

Ao reconhecer que o colonialismo instaura a vigência de uma narrativa única, 

desperdiçando experiências, estabelecendo uma ordem hierárquica que soterra toda 

forma de expressão que esteja fora de seu modelo de razão, Exu emerge como o 

símbolo da agitação e do dinamismo que vem impulsionar o aparecimento de outras 

perspectivas. 

Nossa tese, no limite de suas pretensões, se rebela também contra a pretensa e, 

ideologicamente perversa, sustentação colonialista da possibilidade de se ter uma história única, sem 

poética e sem diversidade. Nessa perspectiva, interpretamos as peripécias da travessia atlântica sob o 

signo de Exu, razão pela qual a “Passagem do Meio” pode ser devida e simbolicamente considerada 

uma encruzilhada em cujo trânsito a negra gente foi plasmada e a partir dela os terreiros do Brasil e 

as incontáveis possibilidades de experiências místico-religiosas gestadas no Novo Mundo. Em outros 

termos, a negra gente, pensada, simbolicamente, sob as lentes nagô, pode-se dizer que é fruto do Exu 

que a pariu, in transitus ou “entre-lugares”, conforme Bhabha (2013)80 – na encruza, sob a lente de 

uma epistemologia das macumbas, nos termos de Rufino e Simas (2018).  

Parafraseando o poeta português Fernando Pessoa, podemos dizer a partir do pensar nagô: “O 

mundo é encruzilhada e tudo é encruzilhada!”81 E se tem encruza, tem Exu! A propósito, é na encruza 

que Abdias, no poema/oriki “Padê de Exu libertador”, entabula dialogação com o deus dos caminhos 

e das possibilidades. Diz o “negro revoltado” a Exu: “... à encruzilhada dos teus três sangues deposito 

esse ebó preparado para ti”82. Dessa feita, seguindo o horizonte místico diaspórico de Abdias 

Nascimento, encruza, para além do topológico, comparece como lugar simbólico, pedagógico, 

epistemológico e, na mesma proporção, contra-hegemonicamente mistagógico.  

Assumimos as palavras de Simas e Rufino (2018, p. 41) quando escrevem:  

A DIÁSPORA AFRICANA TRANSLADOU uma infinidade de seres humanos para 

o chamado Novo Mundo. Durante séculos o colonialismo investiu em uma das 

maiores migrações forçadas da historia. Nas travessias, experiências de morte física 

                                                 
80 Para Bhabha (2013, p. 20), é inovador e crucial “focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses ‘entre-lugares’ fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade”.  
81 Diz Fernando Pessoa: “O mundo é deserto é tudo é deserto”.  
82 Ver introdução de nossa obra. 
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e simbólica, os corpos negros transladados reinventaram-se, recriando práticas e 

modos de vida nas bandas de cá do Atlântico. A diáspora africana aponta para muitos 

caminhos.    

E continuam:   

Nessa trama de muitas possibilidades para pensarmos as dispersões e travessias das 

populações negras, ressaltamos os aspectos que evidenciam o poder das sabedorias 

atravessadas e a inventividade dos seres afetados pela retirada compulsória de seus 

lugares de origem. É nesse sentido que para nós a diáspora africana configura-se 

como uma encruzilhada.  

A nosso juízo, acessar a trajetória de Abdias Nascimento implica considerar não apenas a 

África de onde partiu um sem-número de capturados para o trabalho escravo nas Américas, em 

especial no Brasil, mas também o que se produziu a partir das inúmeras respostas à 

desterritorialização, ao sofrimento e à morte física e simbólica.   

O capitalismo produziu e engendrou a diáspora forçada, mas a “negra gente” partejou em 

pleno mar, insubordinadamente, suas “encruzilhadas”.  Escrevem Simas e Rufino (2018, p. 49):  

OS CORPOS ATRAVESSADOS NAS ENCRUZILHADAS transatlânticas 

transgrediram a lógica colonial. O projeto que durante séculos investiu na 

objetificação de seres humanos traficou para essas bandas suportes físicos montados 

por outros saberes. É através do corpo negro em diáspora que emerge o poder das 

múltiplas sabedorias africanas transladadas pelo Atlântico [grifos do autor]. 

Em seus corpos capturados e violentados, negros e negras trouxeram memórias enraizadas, 

crenças, pensares e saberes com os quais misteriosamente se reinventaram driblando a morte com a 

magia.  

Conforme canção do soteropolitano Gilberto Gil: “Mistérios sempre hão de pintar por aí...”. 

E se o assunto é a mundividência africana e/ou afro-brasileira, é forçoso acolher um tipo de 

experiência mística que, irremediavelmente, reclama magia, o feitiço e a mironga como potências do 

corpo e da voz.   

1.5 Exu em “terra incerta e perigosa” 

Não é do interesse de nosso trabalho desenvolver exaustivamente sobre a escravidão no Brasil, 

assunto que, a propósito, a historiografia contemporânea tem se debruçado com significativo 
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esmero83. Para nossa obra importa oferecer uma visão geral e concisa, destacando alguns pontos que 

favorecerão maior compreensão da atividade do negro Abdias Nascimento, objeto-sujeito de nossa 

pesquisa. A propósito, a biografia de Abdias é também “texto” de envergadura mediante o qual 

podemos acessar leituras acerca da relação da sociedade brasileira com o negro; em especial, desde 

o pós-abolição (1988) até o presente. Abdias nasceu em 1914; logo, apenas 16 anos após a Lei Áurea. 

Abordar as místicas engendradas no território africano, na travessia do Atlântico e nas 

Américas exige o trabalho, ainda que sucinto, de contextualização. Isso porque o místico está 

enredado nas encruzilhadas do mundo – no terreiro da história. Desse modo, abordar a trajetória de 

Abdias Nascimento implica, necessariamente, considerar o Brasil erigido sob a égide do escravismo, 

sob a batuta do racismo e sob a lógica do genocídio, físico e simbólico da população negra, construída 

ideologicamente pelo discurso colonial como “raça” inferior, povo animalizado, selvagem e 

primitivo, isto é, inumano84. Esse “inumano”, o negro, foi uma construção colonial, um estratagema 

na ordem da dominação. Assinala Mbembe (2018, p. 82): 

O substantivo ‘negro’ é, além disso, o nome que se dá ao produto resultante do 

processo pelo qual as pessoas de origem africana são transformadas em mineral vivo 

de onde se extrai o metal. Essa é a dupla dimensão metafórica e econômica. Se, sob 

a escravidão, a África era o lugar privilegiado de extração desse mineral, a plantação 

no Novo Mundo, pelo contrário, é o lugar de sua fundição e a Europa o lugar de sua 

conversão fiduciária. Essa passagem do homem-mineral ao homem-metal e do 

homem-metal ao homem-moeda foi uma dimensão estruturante do primeiro 

capitalismo. 

As Américas não inventaram a escravidão, o Brasil, por sua vez, também não a criou; contudo, 

a escravidão nas Américas assume um diferencial que a distingue das demais experiências de 

escravismo. O Ocidente inventou a “raça” e, a partir dela, a diferença, a hierarquização daquilo que 

se convencionou chamar de humano. “Na ordem colonial, a raça operava como princípio do corpo 

político, permitindo classificar os seres humanos em categorias distintas, supostamente dotadas de 

características físicas e mentais próprias” (MBEMBE, 2018, p. 109). As Américas racializaram 

“ontologicamente” o escravo. Em outros termos, o negro tornou-se, intransferivelmente, sinônimo de 

                                                 
83 Para Alberto da Costa e Silva (In: SCHWARCZ e GOMES, 2018, p. 13), “POUCAS ÁREAS DO CONHECIMENTO 

HUMANO EXPERIMENTAM, nos últimos cinquenta anos, avanços tão expressivos quanto os dedicados à escravidão 

nas Américas e ao tráfico transatlântico de escravizados”.  
84 Mbembe (In: PEDROSA et al., 2018, p. 127), em O tempo que se agita, escreve: “Mais do que qualquer outra região 

do universo, a África aparece, portanto, como receptáculo por excelência da obsessão e da circularidade do discurso 

ocidental sobre os fatos de ‘ausência’, de ‘falta’ e de ‘não ser’, de identidade e de diferença, de negatividade, em suma, 

do nada”.  
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escravo e vice-versa. Escreve oportuna e emblematicamente Alberto da Costa e Silva (In: 

SCHWARCZ E GOMES, 2018, p. 14):  

Embora a escravidão seja quase tão antiga quanto o homem na história e esteja 

presente no desenrolar de quase todas as culturas, é com extrema dificuldade que 

conseguimos estudá-la como algo que ficou no passado e lhe pertence 

completamente [...]. A escravidão que atou, durante cerca de quatro séculos, a África 

à América, mostrou-se especialmente perversa porque os seus efeitos se 

prolongaram nos descendentes dos que lhe sofreram a violência. Se em quase todas 

as sociedades se discrimina e socialmente se exclui, humilha ou rebaixa quem tem 

antepassado escravo, este podia em muitas delas – em Roma, por exemplo, ou em 

Axante, ou no Mali – conseguir esconder sua origem, porque cativo e homem livre 

não se diferenciam na aparência. No caso americano, isso não era possível, porque 

escravo era sinônimo de negro. 

           Esse negro provindo das Áfricas – esse “Outro” – diferente e inferior com relação ao europeu, 

ingressou no Brasil e, em grande medida o construiu com o suor do seu rosto, como mercadoria, como 

peça destinada ao lucro do seu senhor. O poder colonial arrancou sua terra, sequestrou sua cultura e 

descredenciou seus saberes e poderes – “coisa de preto”.  Forja-se, pois, a história passada e atual do 

genocídio da população negra. 

           São oportunas para a nossa tese as palavras apresentadas por Munanga (In: PEDROSA et al., 

2018, p. 114):   

Como escreveu Roger Bastide (1898-1974), o problema, em primeiro lugar, é 

compreender como tantos elementos culturais africanos puderam resistir ao rolo 

compressor do regime servil. Para que os elementos pudessem sobreviver à condição 

de despersonalização de seus portadores causada pela escravidão, deveriam ter, a 

priori, valores mais profundos. 

            A metáfora do “rolo compressor” exprime de forma cabal as operações do poder colonial no 

sentido de promover o genocídio físico e simbólico da gente preta. Sustentamos, pois, em nossa tese 

que, em contrapartida, um dos valores mais potentes que a população negra lançou mão foi, inapelável 

e intransferivelmente, a mística85.  

Vários grupos étnicos eram capturados no solo africano tanto no litoral quanto interior e em 

seguida conduzidos aos portos para que pudessem embarcar nos navios negreiros rumo ao Novo 

Mundo. Os bantos e os sudaneses são considerados os dois principais grupos étnicos que chegaram 

                                                 
85 Sublinha Munanga (In: PEDROSA, et al., 2018, p. 114): “Para que os elementos culturais ou artísticos possam ser 

retidos na memória de um indivíduo cortado de suas raízes, é preciso que eles pertençam ao núcleo de sua existência, pois 

é este último que sobrevive à ruptura. É ele que alimenta a cristalização de elementos na memória individual e se torna 

mais eficaz quando combinado com o conjunto de fatores sociais cujo efeito é fundamental na preservação e, 

especialmente, na continuidade de elementos culturais na nova sociedade”. 
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às costas brasileiras depois da longa travessia. Os bantos referem-se aos negros provindos do atual 

Congo, Angola e Moçambique, e chegaram ao Brasil no final do século XVI até o século XIX. 

Tiveram grande entrada em Minas Gerais e em Goiás. “Desse grupo calcula-se que veio o maior 

número de escravos. Foi também o que maior influência exerceu sobre a cultura brasileira, tendo 

deixado marcas na música, na língua, na culinária, etc.” (SILVA, 2005, p. 28).   

É de fundamental importância para a compreensão de nosso trabalho a noção de “deuses 

diaspóricos”. Não sem razão, Reginaldo Prandi (2017, p. 28), em sua obra ficcional Aimó, põe na 

boca de Ifá86: “Nós também estamos no Novo Mundo, meus irmãos”. Conforme diz antes Ifá: “Desse 

modo, os nossos que foram levados para o lado de lá do oceano mantêm vivas e fazem prosperar as 

nossas mais antigas e queridas crenças e costumes”. Diz Risério (1996, p. 168): “achando-se em 

contexto diverso em que nasceu, um Deus deve estar sempre pronto para se modificar, em resposta 

as novas realidades com que se defronta. [...] os deuses não existem ao abrigo das mutações 

humanas”. 

Não há sagrado sem história; mas, em especial, também faz-se mister sublinhar que na 

perspectiva ancestral africana inexiste história sem sagrado; e não se trata de uma coisa justaposta à 

outra, tampouco antagônica. No solo africano, no navio, na travessia e no Novo Mundo, há histórias 

dignas de serem contadas pela “negra gente” – história de homens e mulheres que se reinventaram na 

companhia de entes sobrenaturais, deuses que atravessaram o oceano nadando em corpos nus, mas 

também deuses e deusas paridos no Brasil, pois é acertado dizer como num canto de folia descrito 

por Simas e Rufino (2018, p. 9): “NAS BANDAS DE CÁ BAIXAM SANTOS QUE A ÁFRICA 

NÃO VIU” [grifos dos autores].  

E é essa história (de seres humanos e santos da banda de lá e das bandas de cá) que a biografia 

de Abdias desvela com sugestiva exemplaridade. Os orixás, em especial Exu, aparecem na trajetória 

de Abdias como fatores de empoderamento e agenciamento. Sob os cuidados de tais agentes 

sobrenaturais, negros e negras fizeram do Atlântico uma verdadeira encruzilhada, lugar de encontro, 

trocas e possibilidades abertas ao novo e às incerteza que se impunham pela macabra situação 

diaspórica eurocentrada.     

                                                 
86Ver. VERDUGO, Marcos Vinícius de Souza. A díá fún: aproximações iorubá na linguagem do sistema de Ifá. 

Dissertação de mestrado em Ciência da Religião na PUC-SP, 2016. O autor, em chave decolonial, se aproxima do sistema 

de Ifá e dá voz, a partir de dentro, a um sistema de conhecimento produzido em marcos extraocidentais. Diz Verdugo: 

“Optamos nessa dissertação por apresentar uma introdução ao sistema de Ifá através de suas características práticas e, 

principalmente, dos elementos gerais que, como vimos, determinam um tipo particular de linguagem que expressa um 

mundo igualmente particular”.    
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O Atlântico é uma gigantesca encruzilhada. Por ela atravessaram sabedorias de 

outras terras que vieram imantadas nos corpos, suportes de memórias e de 

experiências múltiplas que lançadas na via do não retorno, da desterritorialização e 

do despedaçamento cognitivo e identitário, reconstruíram-se no próprio curso, no 

transe, reinventando a si e o mundo (...). Nos cruzos transatlânticos, porém, a morte 

foi dobrada por perspectivas de mundo desconhecidas das limitadas pretensões do 

colonialismo europeu-ocidental (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 11). 

Abdias Nascimento, objeto de nossa investigação, roga no poema/oriki “Padê de Exu 

libertador” que Exu, deus da comunicação, o monte com “o axé das palavras”; uma vez montado por 

Exu, Abdias tornar-se-ia capaz de percorrer as distâncias do Ayê e do Orum, conforme diz o místico 

e poeta, “feito de terra incerta e perigosa”. Desse modo, as incertezas e perigos vividos no Atlântico 

pela população negra em diáspora se estendeu à terra. Por essa razão, se o poder colonial pode sentir 

a Terra de Santa Cruz como “terra firme”, bem diferente foi a percepção e a sorte dos subalternizados 

e vulnerabilizados pelo escravismo.  

É, pois, nesse solo inseguro e ameaçador, que o encante e a magia tornar-se-ão ferramentas 

preciosas de luta pela sobrevivência. E Exu, o senhor do poder mágico, será captado nas inúmeras 

encruzilhadas criadas pela diáspora, como figura indispensável do viver entre o despedaçamento (o 

caos) e a re-união (cosmos) no horizonte da reinvenção da vida. 

 Nos serviremos de um mito de Exu narrado por Juana Elbein dos Santos como ilustração não 

só do lugar proeminente do orixá no sistema nagô, mas, sobretudo, do quanto a sua simbólica pode 

ser tomada como lente mediante a qual a vida dos afrodiaspóricos pode ser interpretada. Nesse 

sentido, o mito ajuda a ler e interpretar a vida e história. E tal mito também reverbera, a nosso ver, 

um universo místico atravessado pela boca, pela culinária e pela gastronomia.    

 Narra Santos (1986, p. 135-137) a voracidade de Exu, que logo após seu nascimento pediu a 

mãe para comer preás; e comeu todos os preás encontrados por Orumilá. No segundo dia, Exu pediu 

e devorou todos os peixes; no terceiro dia, devorou todas as aves e no quarto dia, os animais 

quadrúpedes. No quinto dia, como a fome de Exu não cessava, pediu para comer a própria mãe e 

assim o fez. No sexto dia, Exu deseja comer Orumilá, que vai ao seu encontro com a espada. Exu 

foge, mas Orumilá vai atrás e quando o encontra lhe retalha o corpo, mas cada pedaço se transforma 

em um yangí. 

Òrúnmìlà cortou e espalhou duzentos pedaços e eles se transformaram em duzentos 

Yangí. Quando Òrúnmìlà se deteve, o que restou de Esu ergueu-se e continuou 

fugindo. Òrunmìlà só pôde reapanhá-lo no segundo òrun e lá Esu estava inteiro de 

novo. Òrunmìlà voltou a cortar duzentos pedaços que se transformaram em duzentos 

Yangí. Isto repetiu-se nos nove Òrun que ficaram assim povoados de Yangí. No 
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ultimo òrun, depois de ter sido talhado, Èsù decidiu pactuar com Òrunmìlà: este não 

devia mais persegui-lo todos os Yangí seus representantes e Òrúnmìlà poderia 

consultá-los cada vez que necessário enviá-los a executar os trabalhos que ele lhes 

ordenasse fazer, como se fossem seus verdadeiros filhos (SANTOS, 1986, p. 135-

137).  

Firmando o pacto com Orumilá Exu devolve a mãe e tudo que fora devorado; em 

contrapartida, Exu será sempre o primeiro a comer. Pela restituição de tudo que foi devorado, 

inclusive a mãe, Exu restaura a harmonia e propicia o desenvolvimento da vida. “É a devolução que 

permite a multiplicação e o crescimento. Tudo aquilo que existe de forma individualizada deverá 

restituir tudo que o filho protótipo devorou” (SANTOS, 1986, p. 162). As oferendas, então, nesse 

sentido, ocupam lugar decisivo para a sustentação desse pacto vital assentado na reciprocidade.  

Para o nosso trabalho, o mito que narra o nascimento e a voracidade indômita de Exu – que o 

faz devorar tudo e depois restituir – é de importância singular porque, numa leitura simbólica, propicia 

que interpretemos o comer e o devolver como metáforas das tramas alteritárias partejadas no Novo 

Mundo. Assim fez Exu, segundo a narrativa mítica; assim pode ser interpretada a saga afrodiaspórica, 

que, no desafio, tanto na encruzilhada atlântica quanto em “terra incerta e perigosa”, de enfrentar o 

novo, teve de “comer” outros saberes e pensares (incorporá-los), misturando-os aos seus para depois 

“vomitar” ou “cuspir” de outro jeito, conforme Simas e Rufino (2018, p. 22-23):  

É Enugbarijó (Senhor da boca coletiva), que nos propicia o arremate, já que é ele 

que engole de um jeito para cuspir de outro. É boca que tudo come e corpo que tudo 

dá. É ele que versa sobre as transformações radicais e sobre a necessidade constante 

de reinvenção da vida (...). É na encruzilhada de saberes que se praticam os ebós 

epistêmicos. 

São emblemáticas e de fundamental importância para a nossa reflexão a interpretação 

simbólica da diáspora africana (comparada a Exu Yangí) elaborada por Simas e Rufino (2018, p. 12):  

A diáspora africana é, como Yangí, um fenômeno de despedaçamento e de invenção. 

Cada fragmento dos saberes, das memórias e dos espíritos negro-africanos que por 

aqui baixam são pedaços de um corpo maior que mesmo recortado se coloca de pé e 

segue seu caminho dinamizando a vida. Yangí são as partes de Elegbara, filho de 

Orumilá, aquele que comeu todas as coisas do universo e as restitui de forma 

transformada. O que Elegbara engole de um jeito, devolve de outro. A forma que ele 

devolve o que ele engoliu é impossível de ser controlada ou até mesmo imaginada.   

 Cremos, pois, que pensar o escravismo/colonialismo/diáspora sob as lentes de Exu, permite 

dialogar, em chave simbólica, como uma perspectiva histórica que ao mesmo tempo que não inocenta 

o verdugo, tampouco o isenta de suas responsabilidades históricas (na ordem da reparação, por 
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exemplo), também não engessa a vítima e não a considera como mero objeto nas mãos do poder 

dominante. Sublinham Simas e Rufino (2018, p. 55):  

O Atlântico como encruzilhada não é somente o lugar de travessia, mas também o 

de mobilidade no sentido de reinvenção e da continuidade. A encruza de Exu aponta 

caminhos enquanto possibilidades: cruzando perspectivas, a encruzilhada 

transatlântica é a categoria que, a partir dos princípios explicativos de mundo 

assentes em Exu, nos fornece base para pensar a trágica experiência de 

deslocamentos forçados e não retorno também como possibilidade de reinvenção da 

vida, de culturas resilientes que se recodificaram no próprio trânsito. 

A simbólica de Exu desafia a abrirmos mão de polaridades extremistas que tendem a colocar 

em blocos distintos e antagônicos (também incomunicáveis) partes que se comunicam para além das 

inúmeras distinções. Ademais, conforme alertam Simas e Rufino (2018, p. 43), “as práticas culturais 

da diáspora africana tendem a transgredir qualquer tentativa de ajustes a esquemas binários”.  

 Para o nosso trabalho, vale captar Exu como o grande dinamizador e, por isso, a força capaz 

de engendrar protagonismos históricos. De modo especial e, forçosamente incomparável, mediante a 

religiosidade, a mística, a mironga, a magia, o fetiche e o encante, a “negra gente” apropriou-se de 

um poder indestrutível. E é isso que a biografia de Abdias, que iremos abordar no próximo capítulo, 

traduz com exemplaridade. Eis porque nomeamos de “biografia mística”.  

Emerge, outrossim, nas frestas e fissuras da ordem dominante, tanto no mar quanto “em terra 

incerta e perigosa”, a presença insurgente do sagrado, da fé, da crença na companhia e no auxílio 

divinos – da “patronagem mística” – que produz resiliência. “A resiliência é a virtude dos que 

atravessaram o mar a nado por cima de dois barris. Quem atravessa a calunga grande certamente não 

se desencantará na praia. A vida nas bandas de cá parte da invenção do mundo como terreiro” (SIMAS 

e RUFINO, 2018, p. 14).  

A biografia de Abdias sugere pensar acerca das reinvenções da população negra no Novo 

Mundo, os sem-número de agenciamentos engendrados pelos que foram catalogados pela 

colonialidade de poder como selvagens, primitivos e atrasados; povos sem história, cultura e religião; 

gente nascida para a servidão e a marginalidade. Pensar, nesse horizonte, a biografia de Abdias, 

implica estar atento, a partir de sua trajetória, a processos de subjetivações, incorporações e 

agenciamentos forjados a partir de uma mística diaspórica capaz de incorporar e devolver de um novo 

jeito, isto é, abdiasianamente falando, “inventando novas Letras”.    

A política colonial produziu as presenças negro-africanas como impossibilidades, as 

subalternizando e incutindo o desvio existencial em seus agentes. Porém, a cada 



87 

 

esquina dobrada, padê arriado, toco de vela aceso e nuvem de marafo lançada ao ar, 

estão marcas da reinvenção (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 42).    

De forma eloquente, oportuna e relevante Alberto da Costa e Silva (2006, p. 55-56) escreve 

desvelando uma história de insurgência desde os subalternizados:  

O meio áspero e ingrato não impediu, contudo, que o africano visse o mundo com 

aguda percepção; que se adaptasse ao ambiente que o cercava e o procurasse dominar 

e melhorar; que desbravasse novas terras; que construísse obras de arte de profunda 

síntese emotiva e intensa verdade; que criasse sistemas de solidariedade e apoio, de 

injustiça e opressão; que fosse senhor ou servo de impérios; que encontrasse consolo 

para calamidades e a indigência e a seca, para o medo e o silêncio, para o abrasado 

ermo e o desamparo da noite, para as deformações do corpo e as mortes na infância, 

não apenas no convívio com os deuses, mas também num sentimento de profunda 

coesão entre os homens e o mundo, que faz com que cada um deles participe, com 

seus ancestrais e descendentes, de uma forma a um só tempo coletiva e individual de 

eternidade [grifos nossos].  

Uma história lida sob as lentes da simbólica de Exu pode nos oferecer como possibilidade 

hermenêutica a “terceira cabaça”. Escrevem Simas e Rufino (2018, p. 114):  

Ifá diz ainda que em certa feita Exu foi desafiado a escolher, entre duas cabaças, qual 

delas levaria em uma viagem ao mercado de Ifé. Uma continha o bem, a outra 

continha o mal. Uma era o remédio, a outra era o veneno. Uma era o corpo, a outra 

era o espírito. Uma era o que se vê, a outra era o que não se enxerga. Uma era a 

palavra, a outra era o que nunca será dito. Exu pediu imediatamente uma terceira 

cabaça. Abriu as três e misturou o pó das duas na terceira. Balançou bem. Desde este 

dia, remédio pode ser veneno e veneno pode curar, o bem pode ser o mal, a alma 

pode ser o corpo, o visível pode ser o invisível e o que não se vê pode ser presença, 

o dito pode não dizer e o não dito pode fazer discursos vigorosos. Exu virou o Igbá 

Ketá: Senhor da terceira Cabaça. 

Nesse sentido, podemos pensar, levando em consideração a dinamicidade própria de Exu – 

que faz o erro virar acerto e o acerto virar erro – que o “erro colonial” (violência, dominação, 

racionalização, inferiorização, subjugação, inferiorização, extermínio etc.) pode ter sido transmutado, 

desde o agenciamento da população negra em “acerto” no que se refere às possibilidades abertas nas 

encruzas, nas lacunas, nas dobras e nos interstícios. Desse modo, o decreto de morte foi driblado pela 

reinvenção da vida com potência sagrada (= axé), viço e dinamicidade.   

Barbosa (2009, p. 74) escreve em As encruzilhadas, o ferro e o espelho: a poética negra de 

Abdias do Nascimento: “Segundo Abdias, arte, religião, e política fazem parte de uma mesma 

dimensão; para ele não há ‘essas separações’ (...) Dessa forma, a sua fala sobre a África e o seu legado 

cultural no Brasil, é uma permanente denúncia”. E a autora segue citando as palavras de Abdias em 

entrevista:  
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As concepções metafísicas da África, seus sistemas filosóficos, a estrutura de seus 

rituais e liturgias religiosos nunca mereceram o devido respeito e consideração como 

valores constitutivos da identidade nacional. E desprezando a cultura que os 

africanos trouxeram, os europeus reforçaram a teoria e a prática da rejeição étnica....  
 

Essa compreensão de Abdias vai ao encontro das palavras de Pai João, liderança de terreiro 

na Bahia, a Henry Louis Gates Jr. (2014, p. 45): 

 

Acredito que os negros sobreviveram... ou conseguiram continuar a viver... porque 

tinham muita fé nos orixás. As igrejas jamais poderiam substituir os deuses africanos 

(...) O catolicismo não lhes oferecia um caminho. Por isso usaram o candomblé a fim 

de se comunicar com os orixás e pedir proteção. Foi assim que sobreviveram.  

 

Na compreensão de Abdias, a matriz cultural religiosa africana não é considerada um sistema 

espiritual e filosófico, mas como ‘folclore’ exótico (NASCIMENTO, 2002). E o ativista, como que 

desvelando a sua mística da libertação afrocentrada, de forma emblemática enfatiza: “O candomblé 

não é ‘ópio do povo’. Seus deuses são dinâmicos, incorporam um profundo sentido de libertação. São 

divindades históricas, envolvidas na dinâmica libertadora do negro” (NASCIMENTO, 1976, p. 49). 

 

 E escreve sugestivamente Gates Jr. (2014, p. 44): “A disseminação dessas religiões e suas 

semelhanças em toda comunidade escrava latino-americana é um dos grandes mistérios da história 

das religiões, além de ser um dos aspectos mais fascinantes da história da escravidão no Novo 

Mundo”.  

  

E sublinha também Antonacci (2014, p. 232):  

Talvez naqueles calundus – encontros noturnos em que dançavam, cantavam e 

tocavam instrumentos musicais com ‘potência do verbo que cria’ (Sweet, 207, p. 

181); em que experimentavam seu universo cósmico, equilibrando forças de mundo 

visível e invisível; em que invocavam e incorporavam energias de seus deuses e 

mortos, socializando saberes e poderes na cura de males mentais e desesperos do 

cativeiro – grupos de africanos escravizados revivessem, à luz de suas tradições, as 

desestabilizadoras experiências do tráfico e do escravismo, alcançando, em suas 

formas de cognição, interpretações daqueles violentos processos. 

 
 

Nosso trabalho, nessa perspectiva, compartilha da valiosa leitura de Sweet (2007, p. 21), 

segundo a qual a religião e a espiritualidade constituíram para os africanos e seus descendentes as 

armas mais poderosas para o combate e a sobrevivência; mais eficazes, inclusive, que a força física. 

Ele assinala: “Os africanos e seus descendentes abordavam freqüentemente a instituição da 

escravatura, nas suas muitas incertezas e pressões, com as armas mais poderosos que tinham a seu 

dispor – não a força física e a coragem, mas a religião e a espiritualidade”. 
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Tal perspectiva vai ao encontro tanto da vida quanto das próprias palavras de Abdias 

Nascimento, que reconhece no sagrado a energia invisível e eficaz de seu ser no mundo. Confessa 

Abdias: “Meus Orixás não estão imobilizados no tempo e no espaço. São forças do presente”.  Ainda 

podemos, sem tergiversar, aplicar a Abdias as palavras de Sweet (2007, p. 16) quando afirma que a 

via religiosa foi capaz de oferecer aos africanos “uma lente interpretativa, através da qual puderam 

compreender a sua condição enquanto escravos e libertos”. 

 

 Enfatizando a perspectiva assumidamente pragmática das religiões afro-brasileiras, escreve 

Gates Jr (2014, p. 44): “Os Orixás formam um panteão de deuses que ajudam seus devotos a levar 

vidas plenas; os orixás pertencem a uma religião solucionadora de problemas”. E nas palavras de 

Juana Elbein dos Santos (2014, p. 132), a função de Exu é “solucionar, resolver todos os ‘trabalhos’, 

encontrar os caminhos apropriados, abri-los ou fechá-los e, principalmente, fornecer sua ajuda e 

poder...”.     

 

Nesse horizonte, afirma Risério (1996, p. 68) que os orixás são “deuses insuperavelmente 

ativos” e que “estão engajados até a medula na trama da vida humana”. E escreve ainda, nessa direção, 

que o mundo terrestre, desse modo, “é um teatro para as proezas dos deuses”.  

 

Testemunha de forma emblemática, como uma espécie de confissão de sua subjetividade 

afrocentrada, o próprio Abdias (In: NASCIMENTO E., 2006, p. 22) confirma: “Meus Orixás estão 

longe de configurarem deuses arcaicos, petrificados no tempo e no espaço do folclore ou perdidos 

nas estratosferas da especulação teórica de cunho acadêmico”. E enfatiza: 

 

São presenças vivas e viventes. Habitam tanto a África como o Brasil e todas as 

Américas, no presente, e não séculos mortos. Surgem na vida cotidiana e nos 

assuntos seculares legados pela história e pelos ancestrais. Por isso, os Orixás 

recebem os nomes de pessoas vivas, empenham-se no processo de resgate da 

identidade, da liberdade e da dignidade de nosso povo. 

  

Para Abdias, então, o encontro com orixás situa-se no plano da construção identitária que 

demanda recobrar o liame fontal com as raízes africanas no contexto diaspórico. Pode-se, nesse 

sentido, dizer que a identidade do negro Abdias foi forjada a partir do elemento religioso que lhe 

permitiu acessar a seiva ancestral quase que perdida no trajeto de sua existência. Segundo Trindade, 

em Exu: poder e perigo (1985, p. 14): “Em suas relações com Exu, os indivíduos encontram a 

definição de sua identidade...”.   
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Constata-se que a partir da situação de aviltamento da dignidade, Abdias apreende o sagrado 

e dialoga com ele, sentindo-se, pois, misteriosamente acompanhado pelo orixá mais próximo dos 

homens e também o mais humano dos orixás – Exu.  

Exu, Ogum, Xangô, Yemanjá, Iansã e Oxalá são deuses e deusas a exercer papéis de 

proteção e inspiração divina, mas também são interlocutores do poeta, como homens 

e mulheres, no processo de promoção de justiça e liberdade do povo descendente de 

africanos, oprimido e marginalizado no contexto social brasileiro (BARBOSA, 

2009, p. 20). 

  

Então, para Abdias, o universo religioso não era ponto de chegada, mas de partida e, nesse 

sentido, tomar posse desse caminho significava aderir a uma via de afirmação identitária para além 

do dado epidérmico. Diz Abdias Nascimento (2002, p. 144) em Quilombismo: “Ser fiel às raízes é 

um ponto de partida, não um retorno ao passado quietista ou à tradição petrificada”. Dizendo de outro 

modo, para Abdias o “ser negro” está umbilicalmente ligado ao mundo africano; logo, as origens – 

origens que se atualizam no presente histórico. Assinala o ativista: “Minha negrura é parte integrante 

do meu ser histórico e espiritual... Não existe esse homem e essa humanidade sem um rosto que 

assinale sua origem” (NASCIMENTO, 2002, p. 151).  

 

Podemos, pois, dizer, desde uma perspectiva africana, que para Abdias o sagrado não foi um 

apêndice em sua trajetória, mas força vital que se espraiou por todos os campos de sua vida; e essa 

vivência incorporada do sagrado é tributária do universo africano ancestral. 

 

Desse modo, é forçoso reiterar que nosso trabalho, ao fim e ao cabo, enseja extrair 

africanidades/exunidades a partir de uma negra biografia; e, nesse sentido, tem manifesta pretensão 

de realizar o sugestivo, desafiador e paradigmático conselho dado por Arnaldo Xavier (conhecedor 

da combativa trajetória de Abdias desde Franca) ao ativista, escritor e contista Semog. Aconselha 

Arnaldo em tom apelativo: “É o Abdias, é o Abdias... aprende tudo, bebe tudo daquela fonte, que o 

Velho é um orixá vivo” (NASCIMENTO e SEMOG, 2006 p. 166). Essa é, resumidamente, nossa 

atrevida pretensão nesta obra!    

 

Pertinente e relevante para a nossa reflexão e sustentação de nossa tese é a designação 

supracitada de “orixá vivo” atribuído a Abdias por Arnaldo Xavier. Tal metáfora vai ao encontro do 

que Abdias compreende sobre si mesmo e que expressa no poema “Padê de Exu libertador” quando 

exclama: “Teu punho eu sou, Exu Pilintra”87. A frase exprime a consciência subjetiva que Abdias 

                                                 
87 Ver poema na introdução da obra. 
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construiu ao longo de suas lutas em favor da negritude de ser instrumento do santo, “aparelho” ou 

“cavalo”, como sugere o título de nossa obra. Nessa perspectiva, podemos compreender o solo 

francano como espaço inaugural da feitura do santo em Abdias, não no espaço religioso de um terreiro 

ou ilê, mas, sim, no domínio público – no terreiro da história.   

1.6 Religiosidade, o “fio de Ariadne” afrodiaspórico 

“Fio de Ariadne” é, no processo de feitura de nosso trabalho, pertinente e oportuna metáfora 

para se pensar acerca de um dos estratagemas mais fascinantes e profícuos que os negros e negras 

trazidos para as Américas, em especial para o Brasil, na forçada diáspora, elaboraram a partir de 

“memórias ancoradas em corpos negros”88 – a religião/religiosidade/espiritualidade.  

Pensar na trama diaspórica a partir de “fios” torna-se oportuno porque nos ajuda a pensar 

tradições negras em diáspora como no jogo contínuo e dinâmico do fazer e refazer-se. Abdias escreve 

que “os negros norte-americanos não possuem a bagagem cultural dos afro-brasileiros. Por várias 

razões históricas eles perderam os “fios da tradição” (NASCIMENTO, 1976, p. 51). 

Ao analisarmos os movimentos e discursos produzidos pelas populações negras em 

dispersão como uma tessitura formada por muitos fios narrativos, compreendemos 

que a dinâmica da formação cultural e dos processos identitários dessas populações 

compõe uma trama complexa. Dessa forma ao identificarmos esses fios, seus nós e 

o modo como se alinhavam, temos uma possível compreensão dos percursos, das 

experiências, das significações, da forma de sociabilidade e da lógica em que essas 

culturas operam. Esses processos são de extrema relevância, pois afirmam o 

protagonismo desses indivíduos revelando a inteligibilidade de suas práticas, suas 

redes de saberes, suas capacidades inventivas e suas formas de organização social 

(RUFINO, 2014, p. 66-67). 

Partimos, pois, da afirmação que a experiência da população negra escravizada e livre/liberta, 

bem como os sem-número de mecanismos de resistência e revolta não se explicam na sua amplitude 

e profundidade prescindindo do dado místico-religioso89 – os fios invisíveis. 

                                                 

88 O titulo e o conteúdo da obra de Antonacci, Memórias ancoradas em corpos negros, é de fundamental importância 

para o desenvolvimento de nossa tese porquanto traduz e explicita satisfatoriamente o poder de criação e reinvenção 

africana e afrodiaspórica. A religião/religiosidade ocupa nesse horizonte lugar de singular destaque.      
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No que diz respeito aos terreiros, faz-se oportuno e relevante para o nosso trabalho destacar a 

dimensão libertária do candomblé, seu valor político em tempo de subalternização e marginalização. 

E o próprio Abdias afirma, ipsis litteris (genocídio). 

O terreiro associou-se, assim, ao protesto do negro contra as contradições da 

escravidão, colocando tanto sua organização a favor da luta pela libertação como, no 

plano religioso, promovendo a crença na magia compartilhada por pessoas que 

tinham em comum, além da condição de subordinação, a esperança na transformação 

dessas condições (SILVA, 2005, p. 50). 

Conforme Simas e Rufino (2018, p. 58):  

As culturas africanas, aparentemente destroçadas pela fragmentação trazida pela 

experiência do cativeiro, se redefiniram a partir da criação de instituições 

associativas (zungus, terreiros de santo, agremiações carnavalescas etc.) de 

invenção, construção, manutenção e dinamização de identidades comunitárias. A 

chibata que bate no lombo e a baqueta que bate no couro do tambor são as duas faces 

dessa moeda. Elas conversam o tempo inteiro.   

São entes visceralmente dispostos a acompanhar e ajudar seus devotos, a lutar com e por eles 

– são deuses comprometidos com a vida, os problemas e os dilemas concretos dos seus. Salienta 

Henry Louis Gates Jr. (2014, p. 44): “Os orixás formam um panteão de deuses que ajudam seus 

devotos a levar vidas plenas; os orixás pertencem a uma religião solucionadora de problemas”.   

Em entrevista com o sacerdote de candomblé na Bahia, Pai João Luis, Gates Jr. escuta o líder 

religioso expor como os orixás foram fundamentais para a sobrevivência da população negra 

escravizada. Nas palavras de Pai João, os escravizados chegaram como animais sem valor algum, 

exceto para o trabalho. A força interior, conforme diz Pai João, dos “orixás que trouxeram para o 

Brasil em seu coração e em sua mente...”. Segundo Gates Jr. (2014), nesse momento a voz do 

sacerdote “se extingue aos poucos, e ele balançou a cabeça, como se imaginasse o desespero daquelas 

pessoas”. E continua: 

Acredito que os negros sobreviveram... porque tinham muita fé nos orixás. As igrejas 

jamais poderiam substituir os deuses africanos. Foi a forma que arranjaram para 

prestar culto, porque não tinham liberdade de expressar sua religião. O catolicismo 

não lhes oferecia um caminho. Por isso usaram o candomblé a fim de se comunicar 

com os orixás e pedir proteção. Foi assim que sobreviveram (GATES JR., 2014, p. 

45).   

Para a compreensão da vida e obra de Abdias é mister salientar a dimensão libertadora das 

religiões de matrizes africanas e, em especial do candomblé – foco de sobrevivência, resistência e 

luta. Diz Abdias: 
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Na concepção do meu colega Olabiyi, da Universidade de Ifé, o candomblé, cuja 

mensagem no Brasil é essencialmente a mesma como na África, significa: ‘uma 

religião na qual nem o Inferno e nem o Diabo tem lugar e que não aflige a vida do 

homem com um pecado original do qual se deve purificar, mas que convida o homem 

a sobrepujar suas imperfeições graças ao seu esforço, da comunidade e os orixás.’  

E valiosa, no horizonte das religiões afrodiaspóricas, e serve de relevante ilustração para o 

nosso trabalho o relato que Gates Jr. traz quando no Haiti faz contato com um sacerdote do vodu, 

Max Beauvoir. O interesse de Gates Jr. é saber do lugar da religião na revolução. Ele relata (GATES 

JR., 2014, p. 225):  

Encontrei-me com Beauvoir em seu templo (chamado de houn-four), em Mariani, 

nas cerimônias de Porto Príncipe, e fiquei fascinado ao ouvir sua história pessoais. 

Beauvoir era bioquímico de profissão, educado no City College, em Nova York, e 

também na Sorbonne, em Paris! Entretanto recebeu um chamado irresistível para ser 

sacerdote do vodu.  

 Gates Jr. queria saber fundamentalmente como o Haiti tinha vencido os franceses. Beauvoir 

contou-lhe com orgulho que a revolução havia sido planejada em Bois Caiman, em créole, Bwa 

Kayiman ou “mata dos jacarés”. Disse que em 1791, numa cerimônia vodu, um escravizado de nome 

Boukman lançou ritualisticamente a revolução. Era um lugar humilde no centro do qual havia uma 

grande árvore90. Rachel Beauvoir, antropóloga e pesquisadora da revolução, filha de Max Beauvoir, 

relata o que aconteceu no dia 14 de agosto, na sugestiva meia-noite quando foi gestada a revolução. 

Narra Rachel: 

‘O dia 14 de agosto é dedicado à Mãe Terra, e por isso foi escolhido’, começou ela, 

com um gesto em direção à floresta. ‘Eles se reuniram numa cerimônia vodu. E todos 

juntos, declararam: Acabou. A escravidão acabou’. Sacrificaram um animal, um 

porco preto, e durante o sacrifício todos tocaram no porco. Aquilo representou a 

dedicação sagrada. A partir daí, tudo o que importava era a liberdade. A cerimônia 

culminou com um chamado à revolução – e dentro de duas semanas os escravos já 

controlavam toda a província Setentrional do Haiti (GATES JR., 2014, p. 229). 

Nas palavras de Rachel, que muito ajuda no entendimento de nosso trabalho, “o vodu foi o 

elemento aglutinador” da revolução. Diz a antropóloga:  

Havia todos aqueles escravos, provenientes de tantas áreas diferentes do continente 

africano. O Haiti era, por assim dizer, um microcosmo da África. E o cimento foi o 

vodu, que dava sentido a tudo e a todos. E havia também o créole, que se tornou a 

língua nacional. Ou seja, eles tinham uma língua e uma religião. Isso deu aos 

                                                 
90 Gates Jr. (2014, p. 228) relata que “muitos evangélicos haviam tentado, até recentemente, fazer com que a árvore fosse 

derrubada, por considerá-la um símbolo do culto ao demônio. Tinham até erguido uma igreja perto dali, como protesto e 

para afugentar o mal, além de tentarem envenenar a árvore!”.  
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escravos a unidade que era necessária para criarem a mais poderosa revolução de 

escravos no Novo Mundo (GATES JR., 2014, p. 299-230).     

 Como podemos depreender pelo exposto, o vodu constituiu para a população escravizada do 

Haiti, abrigo, consolo, espaço aglutinador e fonte de luta e esperança. Diz Gates Jr. (2014, p. 227): 

“No vodu, os negros encontraram consolação, mas também uma causa comum – e, unidos acharam 

força para lutar contra seus opressores”.  

Defendemos em nossa tese que o candomblé, sob o horizonte de uma mística de unidade 

cósmica forjadora e processadora da potência sagrada, representou na trajetória de Abdias o que o 

vodu significou para a população escravizada do Haiti. Dessa feita, o “cavalo do santo” é metáfora 

do revolucionário, do guerreiro, do lutador – do combatente; do negro incorporado e, por isso, 

munido com misteriosas, potentes e mirongadas armas.  

Tanto a exemplaridade do Haiti quanto a trajetória plurifacetada de Abdias fazem eco e 

corroboram as palavras de Sweet (2007, p. 21) quando diz que “os africanos e os seus descendentes 

abordavam frequentemente a instituição da escravatura, nas suas muitas incertezas e pressões, com 

as armas mais poderosas que tinham ao seu dispor – não a força física e a coragem, mas religião e a 

espiritualidade”.  

 Brito (2017, p. 29), refletindo na obra Leituras afro-brasileiras, sublinha que, para Sweet, 

religião e religiosidade “se constituíram em pedra de toque da resistência de africanos e seus 

descendentes na diáspora”. E escreve ainda Brito, corroborando a posição historiográfica de Sweet:  

Na América Latina, em pleno regime da escravidão, num contexto de profunda 

intolerância religiosa, os escravizados resgataram suas tradições culturais e 

religiosas. Nas brechas do próprio sistema colonial-escravista, os negros 

estabeleceram laços religiosos entre diferentes etnias para recriar seus cultos e 

formar religiões novas, através de importantes processos de ressignificação.  

A esse respeito, são dignas de menção as palavras do historiador João José Reis, para o qual 

a África faz parte da formação do Brasil de maneira umbilical91. Diz Reis92 em entrevista à TV UFBA: 

“O escravo lança mão de todo aparato religioso-espiritual, extra-terreno de que ele possa lançar mão... 

                                                 
91 Cf. TV UFBA – A escravidão no Brasil e seus reflexos. In.  https://www.youtube.com/watch?v=uj-3TC0Xwhc. 

Publicado em 3 de fevereiro de 2015.  
92

 Cf. TV UFBA – Nossa história começa na África. Publicado em 15 de dezembro de 2106. In.  

https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uj-3TC0Xwhc
https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo.
https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo.


95 

 

Então, mesmo aqueles que adotavam o catolicismo, ou a maioria talvez deles, não deixavam para trás 

(e alguns não deixavam mesmo) os valores religiosos que traziam da África...93.  

E continua dizendo: 

[...] Pra você suportar a dor da escravidão você precisa lançar mão dessas coisas, (de 

santos protetores, de orixás, de voduns, de inquices protetores e de Alá)... Era uma 

religiosidade muito cheia de magia, pensamento mágico... Lançavam mão de tudo 

para poder se proteger, viver melhor, sobreviver melhor à escravidão, apesar da 

escravidão, e muitas vezes superar a escravidão com a ajuda dessas forças espirituais. 

Prossegue o historiador:  

Sobre o candomblé, por exemplo, Ogum, por causa exatamente dos conflitos na 

África, Ogum, que era um deus local, se transformou num deus nacional dos iorubás 

porque ele era o deus da guerra (e continua sendo) e a devoção a ele se espalhou 

junto com as guerras no território iorubá, que é um fenômeno, principalmente do 

século XIX. Então, muitos dos guerreiros que iam pra guerra eram devotos de Ogum.  

E, por fim, assinala terminando a entrevista: “E não entra na minha cabeça, embora não possa 

provar com documento pra ninguém, que o rebelde nagô não fosse pra guerra, pra revolta, sem pedir 

proteção, de alguma maneira, pra Ogum”.  

Nas pertinentes e paradigmáticas palavras de “Bolaji Idowu, em Olódumarë: God in Yoruba 

Belief, a chave da vida iorubana está na religião. Está nela o fundamento e a argamassa da vida grupal” 

(RISÉRIO, 2012, p. 160). Escreve ainda Risério (2012, p. 335):  

... Mitos, cânticos, e ritos atravessaram todas as agruras da escravidão até chegar a 

nossos dias, num processo marcado por continuidades e descontinuidades, da 

permanência de Xangô à criação do Preto Velho, espírito de ancestre escravo que 

viveu já em terras brasileiras. O quer ocorreu aqui, do ponto de vista semântico e 

morfológico, foi um vigoroso movimento de reestruturação criativa da herança 

africana (...). O ser humano arrancado de sua terra, escravizado do outro lado do mar 

oceano e submetido a um intenso bombardeio ideológico, foi encontrar, em sua 

religião, a possibilidade de manter viva uma continuidade, inclusive pessoal.  

 Por fim, sublinha Risério: “A religião foi o último e poderoso refúgio da resistência ao 

processo de desafricanização do negro”.     

                                                 
93 Segundo Reis, havia uma espécie de “dupla militância religiosa”, uma religiosidade plural, o que para o referido 

historiador não se confunde com sincretismo. Os religiosos distinguiam os espaços de devoção. Diz: “Você pode observar 

pessoas, inclusive, que circulavam entre três registros religiosos: usavam amuleto malê, muçulmano, frequentavam o 

candomblé, freqüentavam a igreja...”.    
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Da nossa parte, consideramos o fato religioso na saga africana e afrodiaspórica como um 

sublime “fio de Ariadne”, o que não significa dizer que seja, necessariamente, pomposo, exuberante 

ou clamoroso. É, pois, simplesmente um “fio” que, por mais pobre e frágil que possa ser ou parecer, 

foi o que teve força suficiente para possibilitar a Abdias enfrentar as infindas encruzilhadas ou 

labirintos aterrorizadores da experiência negra em tempos de desterro e holocausto. Dessa feita, se a 

religião, nessa perspectiva, pode ser metaforicamente comparada a um fio, esse fio, mesmo na sua 

precariedade material, não pode ser pensado como um fio vulgar, pois pode, nalgum momento ou 

contexto, valer mais que todo ouro ou prata existentes no mundo.  

Defendemos, pois, em nossa tese, que a vida e Abdias (bem como a vida de um sem-número 

de africanos e afrodiaspóricos) sejam testemunhas dessa afirmação que poderíamos resumir da 

seguinte forma: “Sem religiosidade não há libertação” ou “sem religiosidade, o labirinto ou 

encruzilhada é infinda danação”. Faz-se oportuno narrar o diálogo entre Moyres e Campbell em O 

poder do mito: 

Moyers: – Gosto do que você diz sobre o velho mito de Teseu e Ariadne. Teseu diz 

a Ariadne: ‘Eu a amarei para sempre, se você me mostrar como sair do labirinto’. 

Ela lhe dá então um fio enrolado, que ele vai desenrolando à medida que penetra no 

labirinto, e depois o segue de volta, até encontrar a saída. Você diz: ‘Tudo o que ele 

tinha era o fio. É tudo quanto você precisa’.  

Campbell: – É tudo o quanto você precisa, um fio de Ariadne.  

Sustentamos, pois, que foi por conta de um mirongado “fio”, advindo das místicas ancestristas 

diaspóricas – peripécias espirituais da preta gente – que Abdias se interconectou com o “fio da 

tradição”, mediante o qual, como “cavalo do santo”, cavalgou no terreiro incerto e perigoso da história 

como um “cidadão do mundo”, aberto a todos e a todas (a gregos e a troianos, aos negros e aos 

brancos), mas sem perder o “fio da meada”. 

 Podemos afirmar, no plano metafórico (e isso sustentamos em nossa tese), que o “fio” bendito 

foi doado a Abdias por Exu, “Ariadne nagô”, parceiro dos mortais nas encruzas sinistras da vida, o 

dileto compadre, o malandro divino, senhor das Lapas de escabrosas madrugas – o deus que faltava, 

o mais humano dos orixás! 
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1.7 Abdias e Mãe Senhora94 

O encontro de Abdias Nascimento com Mãe Senhora95 goza de relevância para nossa tese, 

pois manifesta uma visão religiosa de Abdias traduzida numa prática de extrema importância para a 

inauguração e mantenimento da relação orixá-pessoa no universo do candomblé. A propósito, saber 

qual é o santo regente da cabeça é condição indispensável na construção identitária do sujeito e de 

sua relação com os outros, com o mundo e com o seu próprio destino, posto que o ser pessoa na 

compreensão tradicional africana não é assunto relegado ao indivíduo enredado num solipsismo 

egóico, mas, antes, uma questão comunitária envolvendo humanos, ancestrais e divindades numa 

imbricada e indissolúvel teia de relações que atravessam toda a existência.  

Não sem razão, escreve e confessa de forma paradigmática Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 

85) no poema “O agadá da transformação”: “Existo em minha natureza Ori96 levedado pelos Orixás”.  

Na trama religiosa do universo nagô, uma necessidade se impõe, qual seja: saber qual é o orixá 

“dono” da cabeça do crente. E o saber/conhecimento nas religiões de matrizes africanas tem um 

caráter implicativo, ainda que não implique, necessariamente, um trabalho de feitura. Diferente do 

que ocorria no solo africano, no Brasil para se saber qual é o orixá regente da cabeça de uma pessoa 

é necessário, de forma ordinária, a mediação dos sacerdotes ou sacerdotisas dos terreiros. Desse 

modo, o que no solo africano era definido através do laço de sangue, no Brasil ficou relegado à prática 

religiosa. E cabe ao sacerdote dizer, mediante o jogo de búzios, qual é o “pai” ou a “mãe” da pessoa. 

Assinala Prandi (2007, p. 200-203):  

Na África, o orixá era uma herança em linha PATERNA. Todos os filhos herdavam 

o orixá do pai, que recebera do avô, que, por sua vez, herdara-o do bisavô etc. Podia-

se traçar essa linha até o ancestral fundador da família. No Brasil a escravidão deixou 

para trás os laços de família dos africanos, dispersando seus membros e fazendo que, 

                                                 
94 Nome dado à célebre ialorixá soteropolitana, Maria Bibiana do Espírito Santo (1900-1967). Assumiu em 1937, até seu 

falecimento, a liderança espiritual do Ilë Axé Opó Afonjá. Em reconhecimento pela excelência de seu trabalho de 

manutenção do culto ao orixá Xangô na diáspora, recebeu do alafin (rei) de Oyó o título de “primeira sacerdotisa da 

corte”. Em 13 de maio de 1967 recebeu, no Estádio do Maracanã (RJ), o título de “Mãe preta do Brasil”. Cf. LOPES, N. 

Dicionário escolar afro-brasileiro, São Paulo: Selo Negro, 2015, p. 104.  
95 Elisa Larkin, em audiência pública, narra esse mesmo episódio. Segundo o seu relato, Abdias contava que nos finais 

dos anos 1950 ou início dos 1960, foi ele à Bahia consultar-se com Mãe Senhora, pois queria saber se deveria iniciar-se 

ou não. Segundo Elisa, a ialorixá senta perto de Abdias, coloca a mão na sua cabeça e lhe diz: “Meu filho, você tem uma 

missão para a nossa ancestralidade, mas essa missão é ‘da banda de fora’, não é da ‘banda de dentro’...”. 
96 Abdias Nascimento  (1983, p. 107-108) define ori no glossário de sua obra Axés do sangue e da esperança (orikis) 

como “cabeça, relacionada com a matéria progenitora da qual é modelada no orum”. Orum, por sua vez, é definido como 

“o espaço sobrenatural, ou o céu. Todo ser humano no Ayê possui simultaneamente uma réplica no Orum, isto é, uma 

existência simultânea nos espaços da vida e da morte”. Verifica-se nessa mundividência a profunda e dinâmica 

interconexão entre o plano material e o plano espiritual, mundo visível e invisível e criaturas e divindades. Mas, o invisível 

é o fundamento do visível; e este, por sua vez, epifania daquele. Como escreve Bastide (2001, p. 111), o “social é fruto 

do místico ou, como indica Griaule, a organização material reflete a organização espiritual”. 
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isolados uns dos outros, perdessem a origem familiar. Novos nomes e novas famílias, 

cristãos, eram impostos aos escravos. Desde então, no Brasil, para saber de que orixá 

alguém descende, é preciso consultar o oráculo.        

E escreve ainda Prandi: “Quando se sabe qual é o orixá da pessoa, pode-se antever como ela 

se comportará no dia-a-dia, pois se acredita que o ser humano herda preferências, desejos, temores e 

modos de agir próprios de seu orixá. Agem de acordo com o que os mitos contam. Tal pai, tal filho”.  

Desse modo, sob as lentes do candomblé, o desenvolvimento da personalidade bem como a 

construção da identidade de uma pessoa segue vinculada a modelos míticos em face dos quais os 

seres humanos não são livres ou capazes de sozinhos escolher seus próprios caminhos. A existência, 

nessa acepção, assume uma dimensão relacional capaz de atar numa trama de reciprocidade fiéis e 

orixás. Enfatiza Risério (1996, p. 66): “A relação entre ser humano e seu deus deve ser vista, portanto, 

e fundamentalmente, em termos de reciprocidade. Há um laço pessoal entre ambos”. E citando 

Barber, continua Risério: “O envolvimento pessoal e íntimo do devoto com o orixá é mútuo. O orixá 

possui o devoto, mas também o devoto, num sentido diferente, ‘possui’ o orixá”.  

O poema supracitado de modo explícito reverbera o imaginário religioso abdiasiano, em 

particular, no que se refere a sua relação íntima com Oxum, a divindade de sua cabeça. A partir desse 

poema podemos aferir como a vivência religiosa para Abdias, para além dos muros delimitados de 

um terreiro, está relacionada a um tomar parte do mundo do orixá, o que demanda na ordem mística 

unir sua vida à vida do santo e a partir desse modelo mítico-ancestral construir sua identidade no 

melhor entendimento de si mesmo e do fiel cumprimento de seu destino no teatrum mundi.  Escreve 

Prandi (2007, p. 204): “Um exame cuidadoso dos mitos permite uma composição bastante rica e 

complexa do que seria a personalidade dos filhos de cada orixá... Assim, para os devotos do 

candomblé, cultuar os orixás pode ensinar também a compreender melhor o ser humano”.   

Como abordaremos mais adiante, o encontro com o sagrado significou na vida de Abdias um 

verdadeiro divisor de águas; a descoberta da religião dos orixás trouxe para o ativista negro a 

possibilidade de conexão com a cultura africana ancestral ou as raízes africanas que o processo de 

colonização e escravismo sequestraram violentamente. O próprio Abdias relata no contexto de 

homenagem ao Mestre Didi97 no Senado Federal que, certa feita, teve uma “experiência inesquecível” 

quando conheceu Mãe Senhora no apartamento do casal Zora e Antonio Olinto. 

                                                 
97 Abdias Nascimento  (1997, p. 57-68) narra a experiência que teve com Mãe Senhora no discurso proferido no Senado 

Federal no dia 17 de outubro de 1997. O discurso transcrito na revista de seu gabinete (Thoth) foi uma homenagem pelos 

80 anos de Deoscóredes Maximiliano dos Santos, Mestre Didi, filho de Mãe Senhora e, nas palavras de Abdias, “o 
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 A narrativa desse encontro é pertinente e relevante para a sustentação de nossa hipótese e 

desenvolvimento de nossa tese, porque mostra um contato marcante e, de algum modo, definidor da 

trajetória religiosa de Abdias e de sua resposta paulatina ao imperativo advindo do sagrado, qual seja: 

ser um “cavalo do santo no terreiro da história”, conforme assinalamos no título de nosso trabalho. 

Relata o ativista:  

Sentada numa poltrona imponente como um trono, Mãe Senhora indicou-me um 

assento próximo a ela. Colocou suas mãos sobre minha cabeça e respondeu a minha 

indagação: ‘Sim, você tem compromisso com os orixás; mas sua tarefa não é dentro 

do terreiro. Sua missão é trabalhar pelos santos lá fora’98. 

Reiteramos: “Trabalhar pelos santos lá fora”99, disse-lhe em tom revelador de um destino a 

sacerdotisa Mãe Senhora; a isso chamamos metaforicamente em nossa tese ser o “cavalo do santo”; 

não no espaço confinado e religioso de um terreiro, mas no domínio público, na esfera civil, no campo 

da vida – “no terreiro da história”. Parafraseando a frase para o contexto da vida de Abdias, pode-se 

dizer, pela nossa pesquisa, que onde esteve Abdias, lá esteve sua religião, lá estiveram seus orixás – 

suas peripécias místicas.   

1.8 E o santo, monta ou não monta? 

Cacciatore (1977, p. 240) no Dicionário de cultos afro-brasileiros define o termo santo como 

orixá (candomblé) e também espírito evoluído próximo à divindade (umbanda). O termo, como 

podemos aferir, possui significações e semânticas variadas de acordo com as mais diversificadas 

                                                 
Assogbá do axé Opó Afonjá, uma das mais importantes comunidades religioso-culturais afro-brasileiras. Nascido em 

Salvador, Bahia, em 1917, filho da respeitada sacerdotisa Mãe Senhora, Mestre Didi é descendente de uma antiga 

linhagem de sacerdotes dos cultos de origem ketu-nagô. Tendo alcançado ainda a convivência com africanos na ilha de 

Itaparica, foi iniciado aos oito anos de idade no culto dos ancestrais – o culto dos eguns –, tendo recebido o título de 

Korikouë Olkukotun, e aos 15 no culto dos orixás. Ainda adolescente foi investido com vários títulos e funções na 

complexa hierarquia das duas comunidades religiosas, afirmando-se como líder natural da tradição afro-brasileira. Em 

1936, pelas mãos da ialorixá Obabiyi – Eugenia Ana dos Santos, a famosa Mãe Aninha –, é confirmado Assogbá, supremo 

sacerdote do culto de Obaluaië, no Axé Opó Afonjá, uma das comunidades mais ortodoxas e fiéis aos ensinamentos e 

tradições transmitidos pelos seus fundadores africanos. Membro mais velho da linhagem dos axipá no Brasil, em 1968 

foi ordenado Balé-Xangö, numa histórica cerimônia realizada na cidade de Oyo, Nigéria, de onde o culto, assim como 

seus próprios antepassados, foram trazidos para a Bahia quase dois séculos atrás”. Em seguida, Abdias cita a vasta obra 

de livros escritos por Mestre Didi no Brasil e no exterior e reclama o fato de o religioso, escritor e artista plástico, ser 

quase que desconhecido em sua própria terra. E diz ainda: “Talvez por não ser um branco falando sobre o negro, mas sim 

um autêntico produtor da cultura afro-brasileira, dotado de suficiente capacidade e ousadia para exprimir com a própria 

voz a visão e os anseios de sua comunidade. Essa citação é importante para o nosso trabalho, pois manifesta a atuação de 

Abdias no Senado Federal defendendo e lutando pelas coisas e pelas gentes do santo; numa palavra, lutando pelo santo.   
98 Cf. Nascimento, Pronunciamentos: Homenagem a Mestre Didi, Revista Thoth, 3 de dezembro de 1997, p. 62-65. 
99 Abdias Nascimento (1997, p. 65) confessa que não obstante travar com Mãe Senhora um “inesquecível encontro”, a 

resposta que a sacerdotisa deu a sua indagação, o desestimulou “de um aprofundamento nos ensinamentos e nos mistérios 

do candomblé”. Tudo leva a crer que Abdias, à época, ensejasse um caminho iniciático mais estrito e ordinário no mundo 

dos orixás. “Trabalhar pelos santos lá fora”, a primeira vista poderia soar como uma dispensa, mas a vida de Abdias atesta 

que tais palavras se tornaram uma obrigação que ele acolheu com orgulho e galhardia. Defendemos, pois, em nossa obra, 

que essa seja uma das grandes singularidades ou especificidades da via religiosa construída por Abdias em sua longa e 

multifacetada existência. . 
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tradições religiosas, inclusive a católica cujo panteão também perfaz a memória coletiva brasileira 

numa teia viva de encontros e conexões com tantas outras entidades100.  

A história da construção do Brasil nos revela que o cristianismo tem fortes e ambiciosas 

pretensões no plano da ortodoxia e do proselitismo; o imaginário popular, não. Reflete Augras (2005, 

p. 13): “Na verdade, quanto mais penso no assunto, estou cada vez mais desconfiada de que 

‘imaginário’ é uma palavra contemporânea que, no fundo, serve para designar aquilo que, outrora, se 

chamava ‘o sagrado’”.      

Em sentido lato, santo no contexto das religiões de matrizes africanas no Brasil significa os 

seres sobrenaturais que acompanham, regem e ajudam os seres humanos em suas lidas. Sobre santo, 

particularmente Exu, entidade haurida do panteão nagô e reeditada nos candomblés do Brasil, se 

consubstancia com os mais diversificados exus da umbanda, por exemplo, forjando um panteão de 

exus no imaginário coletivo que ultrapassa quaisquer tentativas de apreensão e catalogação mediante 

o cogito cartesiano. Em se tratando da subjetividade abdiasiana podemos dizer que todos os exus 

foram bem-vindos, porque num pensar conjuntivo, como o pensar africano, pode ser, 

simultaneamente, o outro ou os outros; e o outro ou outros, inseparavelmente, o um101.  

Significativamente, no glossário da obra Axés do sangue e da esperança (orikis) (1983, p. 

106), Abdias Nascimento faz as seguintes definições: A) Exu – orixá da contradição, princípio da 

existência individualizada, portador do axé, dinamizador de tudo o que existe no Ayë e no Orum, 

patrono do ato sexual; B) Exu Pelintra – ou Zé Pelintra, originário dos terreiros do Rio de Janeiro, é 

o mais irreverente dos exus; veste-se de terno branco, chapéu branco (a cor de Oxalá), e por confrontar 

sistematicamente as estruturas socioeconômicas e políticas dominantes, é o mais reverenciado pelas 

                                                 
100 A então professora, psicóloga e pesquisadora Monique Augras (2005) escreve o livro Todos os santos são bem-vindos, 

fruto de dois projetos de pesquisa desenvolvidos na PUC-RJ, desvelando e refletindo aspectos da religiosidade brasileira 

na sua peculiar e dinâmica relação com os santos e santas do seguimento religioso católico. Escreve Margarida de Souza 

Neves na orelha da obra: “Para nós, racionais e seculares, os santos que aqui se apresentam são bem-vindos. Não só 

porque nos permitem revisitar a geografia simbólica de nossa infância, mas também por revelarem muito de nossa história, 

de nossa memória coletiva, de nossa cultura e das complexas redes de significados que tecem o cotidiano, sua lógica e 

seus mistérios”. 
101 Exemplarmente, podemos citar a compreensão binária de Nelson Mandela descrita pelo biógrafo Richard Stengel (In: 

SILVA, 2016, p. 39-42): “Logo no começo percebi que isso o frustrava porque, para Mandela a resposta é quase sempre 

‘ambos’. Nunca é tão simples quanto ‘sim’ ou ‘não’. Ele sabe que a razão por traz de qualquer ação raramente é clara. 

Não há respostas simples para perguntas mais difíceis. Toas as explicações podem ser verdadeiras. Todo problema tem 

varias causas, não apenas uma. É a forma como Nelson Mandela vê o mundo”. Richard conta ainda que numa entrevista 

perguntou a Mandela: “Você abraçou a luta armada porque julgou que a violência nunca derrotaria o apartheid ou porque 

era a única maneira de evitar que o CNA se estilhaçasse? (...)”. Ao que Mandela responde: “Richard, por que não ambos?”.    
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populações marginalizadas; C) Exu Yangui – lama primal, protoforma ou forma primeira da 

existência humana individualizada, primogênito da humanidade102. 

Nascimento (1983, p. 9-14), em Axés do sangue e da esperança (orikis), que no poema “Padê 

de Exu libertador”, texto fundamental para o desenvolvimento de nosso trabalho, roga a Exu: 

“...monta-me no axé das palavras prenhas do teu fundamento dinâmico”. Só assim, continua dizendo 

em chave místico-poética Abdias, “cavalgarei o infinito sobrenatural do orum, percorrerei as 

distâncias do nosso aiyê feito de terra incerta e perigosa”.  

Nessa perspectiva, como perguntamos no título da obra – “Quem disse que Exu não monta?” 

–, não intentamos discutir acerca da questão da possibilidade ou não de encontrarmos membros do 

candomblé iniciados ao orixá Exu. Sabe-se, a partir de registros etnográficos, da existência de 

membros do candomblé iniciados ao orixá-mensageiro. No entanto, é incomum encontrarmos filhos 

ou filhas de Exu. Procura-se evitar a feitura para o santo, dentre outras razões, sob alegação (dentre 

outras) de que Exu é um conteúdo excessivamente pesado para a cabeça do adepto. Há terreiros que 

deslocam a feitura para Ogum.  

Desse modo, verifica-se um olhar diferenciado das comunidades de terreiros para com Exu.   

Ademais, Exu é entidade de difícil classificação. Há, inclusive, discussão se ele é ou não é um orixá. 

E em se tratando de Exu, a indeterminação é sempre bem-vinda e apropriada ao conteúdo simbólico 

do santo. Vagner Gonçalves da Silva (2015, p. 34-35) em Exu, o guardião da casa do futuro, escreve:  

As iniciações para Exu, devida a esta ‘indefinição classificatória’ (Exu estaria ‘acima 

do orixá’ ou ‘abaixo do orixá’? Exu seria um ‘orixá, ‘quase-orixá’, ‘não-orixá’, 

‘escravo do orixá’, ‘energia que não baixa’ – não incorpora nas pessoas como os 

outros orixás –, ‘demônio’, ‘anjo da guarda’?), continuam envolvidas em mistério, 

tornando-se pouco frequentes e sendo preferencialmente evitadas.  

Utilizamos, pois, a pergunta muito mais como provocação para defendermos a hipótese de 

que Abdias Nascimento foi, metaforicamente, um negro incorporado, isto é, possuído pelo santo no 

domínio público – na esfera civil (dramaturgia, poesia, pintura, literatura, política...). Nesse sentido, 

verifica-se o que escreve Juana Elbein dos Santos e Deoscóredes M. dos Santos (In: MOURA, 2004, 

                                                 
102 Oportuno para a nossa reflexão descrever a pluralidade de exus descritos nos verbetes do dicionário de Cacciatore 

(1977, p. 121-124): “Exu, Exu Bará, Exubetá, Exu Brasa, Exu Caveira, Exu Cheiroso, Exu da Capa Preta, Exu das Almas, 

Exu das Matas, Exu-de-Duas-Cabeças, Exu de Luz, Exu do Lodo, Exu Gira-Mundo, Exu Inä, Exu Jelu, Exu Lalu, Exu 

Lalu Menino, Exu Lonä, Exu Mangueira, Exu Manguinho, Exu Marabô, Exu Meia-Noite, Exu Menino, Exu Ojíxe, Exu 

Pagão, Exu Pinga-Fogo, Exu Pomba-Gira, Exu Sem Luz, Exu Sete-Capas, Exu Sete-Catacumbas, Exu Sete-Covas, Exu 

Sete-Encruzilhadas, Exu Tiriri, Exu Tiriri Menino, Exu Toquinho, Exu Tranca-Rua, Exu Veludinho, Exu Veludo, Exu 

Ventania, Exu Xoxoroquê, Exus Batizados ou Exu de Lei, Exus Mirins”.  
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p. 238) que Exu “tem o dom da ubiquidade”. Nenhum lugar ou situação escapa a sua presença; e se 

tudo tem Exu; logo, tudo vem carregado de sacralidade, de vida e de axé.   

Nesse horizonte, a biografia de Abdias desvela a mundividência africana segundo a qual a 

religião não é, como no pensar eurocêntrico ocidental cristão, um departamento ou um setor da vida; 

um apêndice da existência. 

 Em perspectiva africana ancestral até o termo religião pode ser posto sob suspeita, pois a 

experiência do sagrado não é assunto para ser tematizado abstratamente, mas antes, uma experiência 

gestada no conjunto da vida. Diz, emblematicamente, Nascimento (1975, p. 49): “Meus orixás não 

estão imobilizados no tempo ou no espaço. São forças do presente. Emergem na vida diária e em 

assuntos seculares”. Por essa razão, para Abdias, por exemplo:  

Mencionar Ogum é evocar uma idéia-força que se opõe à submissão dos povos 

africanos e negros em qualquer parte do mundo (...) divindade responsável pelo reino 

da natureza, Ossaim é o Orixá-folha; está implicado não só com as ervas, plantas e 

raízes que servem à farmácia e à medicina tradicionais, como são do seu domínio as 

matérias-primas que alimentam a economia dos países desenvolvidos. Iemanjá, 

divindade das águas, mãe de todos os orixás, preside a fecundação e a procriação da 

espécie: está diretamente relacionada ao controle da natalidade, da pesca e das secas 

(...) Exu, que os cristãos identificam com o demônio, é o senhor das encruzilhadas 

da vida, de todos os caminhos do universo; divindade ambivalente, simboliza a 

contradição inerente à existência humana e o perpétuo movimento da vida. Exu é 

divindade mais polêmica e controvertida, já que enfeixa vários níveis de funções 

rituais e poderes muitos (NASCIMENTO, 1975, p. 50).   

Quando afirmamos que Abdias produziu uma hermenêutica afrocentrada em chave libertária, 

referimo-nos ao fato de que Abdias produziu, sobretudo, uma interpretação dos orixás na perspectiva 

da libertação integral da população negra. Na utilização da categoria “libertação” como chave de 

leitura e ideário político-social, Abdias demonstra ser homem de seu tempo e atento aos processos 

históricos de sua época, bem como intelectual capaz de dialogar em estado de permanente troca de 

saberes com os mais diversos setores do pensamento, inclusive o teológico católico da libertação.  

Contudo, diferente, por exemplo, das mais diversas perspectivas das teologias da libertação 

de vertente cristã, Abdias desvela um tipo de interpretação da história à luz da fé nos orixás, só 

entendida adequadamente dentro dos referenciais africanos. Segundo Liana Trindade em Exu: perigo 

e poder (1985, p. 98), encontram-se no simbolismo de Exu “uma das formas de preservação do 

pensamento africano”. Contudo, o pensar africano não se rende à ditadura do cogito cartesiano; 

enseja, pois, outros pensares, saberes e viveres repletos de filosofia, sabedoria e força transformadora.  
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Enfatiza Nascimento (2002, p. 87): “Nossa razão é tanto poética quanto forjada: aparelho 

detector de nossas visões prospectivas”. Essa compreensão descarta, por exemplo, o olhar 

preconceituoso segundo o qual os terreiros seriam lugares por excelência do exotismo, da ignorância, 

da alienação e da imobilidade. Escreve Antonacci (2014, p. 195): “Entre culturas africanas, autos 

dramáticos, encenações de lutas, festas e convívios com as divindades e antepassados, temidos por 

pressagiarem atos de rebeldia, sinalizam como africanos roeram o sistema colonial reinventando suas 

africanidades”.  

Nesse horizonte de análise, a formação de uma roda (de candomblé, samba, capoeira...) pode 

gozar de tanto ou maior refinamento intelectivo do que a maior explicação científica sobre o 

círculo103. “Corpos racionalmente moralizados e psicologicamente individualizados ficam 

intransigentes a corpos comunitários que vivem, dançam, cantam com corpos dispostos em roda, 

bloco, círculos constituintes de seus modos de ser e se comunicar” (ANTONACCI, 2014, p. 174). 

Nesse sentido, por exemplo, Exu não é considerado um conceito a ser descrito ou um enigma 

a ser decifrado, mas uma força a ser incorporada, uma inteligência a ser apreendida e um sentido a 

ser internalizado. Exemplarmente, podemos, sem ensejar uma análise comparativa, contrapor o livro 

Jesus Cristo libertador, de Leonardo Boff (1972), um dos maiores e célebres teólogos da Teologia 

da Libertação, com o poema em forma de oriki de Abdias, “Padê de Exu libertador”. Ambos falam 

de libertação, mas por sendas epistemológicas e sistemas idiossincráticos diversos, mas não 

antagônicos, necessariamente.  

Vale ressaltar que, para Abdias, tanto a esquerda quanto a direita tinham em comum o fato de 

não acolherem a luta do negro como demanda decisiva de libertação na ordem da democracia. O 

acento da esquerda na “luta de classes” prescindia das demandas específicas da população negra. 

Enfatiza Abdias Nascimento (1975, p. 25): “De fato, todas as tendências políticas discriminaram, 

direta ou sutilmente, o negro no Brasil. Os liberais paternalizaram a distância. A direita é abertamente 

racista. A esquerda é cega, surda e muda no que se refere aos problemas específicos do negro, e 

despreza a sua tradição cultural”. 

Escreve Vagner Gonçalves da Silva (2015, p. 148) em Exu: o guardião da casa do futuro: 

“Percebe-se que há um mistério na figura de Exu que atrai as pessoas exatamente porque ele pode ser 

                                                 
103

 “Lendo candomblé, vodu, santeria, macumba, umbanda como diferença colonial – como formações comunitárias 

guardiãs de hábitos, tradições, poderes e saberes de povos africanos e afrodiaspóricos no Novo Mundo – responsáveis por 

vivências na contramão, melhor apreende-se estranhamentos e perseguições” (ANTONACCI, 2014, p. 258). 
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muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive uma inversão dos rituais”. O autor também adverte em sua 

obra que para se buscar uma compreensão mais adequada de Exu é necessário, como primeiro passo, 

considerar a heterogeneidade de seu culto resultante de um longo processo de trocas, diálogos, 

negociações, imposições e resistência entre sistemas religiosos africanos e de origem cristã, como o 

catolicismo e, mais recentemente, o neopentecostalismo. Além disso, varia de acordo com o sistema 

religioso afro-brasileiro específico em que está inserido, como candomblé (em suas variantes jeje-

nagô e angola), umbanda, quimbanda, jurema etc. 

O caráter não homogêneo do culto a Exu reverbera também a diversidade identitária da 

divindade, que vai impactar na problemática em torno da possibilidade ou não da incorporação 

benfazeja do santo. Exu é considerado a divindade afrodiaspórica mais polêmica, ambígua e 

controvertida que atravessou o Atlântico. Sobretudo por seu caráter e representações fálicas 

associadas à sexualidade, Exu foi, desde África104, identificado com o diabo segundo as lentes 

coloniais: “Sua demonização foi inevitável, tanto na África quanto nas Américas, para onde seu culto 

foi trazido, preservado e transformado pelas comunidades africanas e seus descendentes, num diálogo 

intenso com a colonização católica de moral maniqueísta e as práticas indígenas locais” (SILVA, 

2015, p. 17-18). 

Pode-se afirmar, grosso modo, que a figura de Exu possui, no espectro religioso brasileiro, 

uma classificação plurívoca e, de algum modo, indefinida. Tal situação não significa, por si, um 

demérito, mas, antes, pode manifestar qualidades e complexidades do sagrado que excedam 

sobremaneira quaisquer tentativas de definições ou classificações claras e distintas.   

 Há membros das comunidades afro-brasileiras iniciadas para o santo e também existem 

comunidades que não permitem iniciar seus adeptos para Exu. Para alguns religiosos a feitura ao 

santo corresponderia carregar um peso insuportável ou um carrego. Há terreiros de candomblé que 

ao invés de iniciar filhos ou filhas para Exu, o fazem para o seu irmão mítico, Ogum. Enfatiza Nelson 

Carneiro ( CARNEIRO apud. BASTIDE, 2001, p. 166): “Não se diz que a pessoa é filha de Exu, mas 

que tem um carrego de Exu, uma obrigação para com ele, por toda a vida. Esse carrego se entrega a 

                                                 
104 Segundo Roger Bastide (2001, p. 164) os candomblés bantos são os maiores responsáveis pela identificação de Exu 

com o diabo. Silva (2015, p. 34) partindo da consideração que “a associação Exu-Demônio, assim como sua negação está 

registrada nas etnografias sobre a tradição nagô desde o século XIX”, sublinha que essa demonização não parece “ter sido 

uma característica exclusiva dos terreiros bantos ou da umbanda recente, embora muitos autores ainda hoje insistam nessa 

hipótese”.    
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Ogunjá, um Ogum que mora com Oxossi e Exu, e se alimenta de comida crua, para que não tome 

conta da pessoa”. 

 Nas palavras de Juana Elbein dos Santos (1986, p. 134), Exu e Ogum são companheiros 

inseparáveis, razão pela qual chegam a se confundir. Segundo a referida autora, rituais específicos 

são celebrados durante a iniciação, dos “Ologún – sacerdotes de Ogún – para evitar que Exu se 

manifeste neles, o que ultrapassaria suas forças. E ainda, diz a antropóloga, que nos terreiros 

tradicionais Exu não deve ser incorporado, mas antes, em virtude de sua própria natureza, deve ser 

representado por Ogum. 

Em relação ao desenvolvimento de nossa tese, a questão sobre os impasses da feitura ao orixá 

Exu, ou da parca existência de “filhos” ou “filhas” do referido santo; ou até mesmo se é ou não orixá, 

não deixa eclipsada a sustentação de nossa hipótese de que Abdias, mesmo tendo consciência de ser 

“filho” do orixá Oxum, nutriu para com Exu uma relação de singular importância ao ponto de 

podermos dizer que Exu, com toda sua simbologia, foi o patrono de sua atividade e a condictio sine 

qua non da construção de sua identidade, razão pela qual o próprio Abdias Nascimento (1983, p. 9-

14) textualmente roga ao santo para ser montado “no axé das palavras” e também sublinha: “Teu 

punho sou, Exu-Pelintra”. E é nesse sentido metafórico e existencial que traduzimos o termo “cavalo 

do santo”. 

“Cavalo”, “cavalo-de-santo” e “cavalo de orixá” são termos que Cacciatore (1977, p. 87) no 

Dicionário de cultos afro-brasileiros, traduz, stricto sensu, como situação religiosa em que o fiel, a 

partir do processo de iniciação, trabalha a serviço dos santos e santas, tornando-se, desse modo, 

“suporte para a ‘descida’ dos orixás e entidades”. O fiel também pode ser chamado no horizonte da 

mediação como “instrumento” ou “aparelho”. Tomamos, pois, emprestado o termo “cavalo”105 do 

universo religioso afro-brasileiro e o utilizamos, lato sensu, para significar uma consciência subjetiva 

e um estado existencial construídos por Abdias. 

Sustentamos em nosso trabalho a hipótese de que Abdias foi um negro emblematicamente 

incorporado; negro com Exu no lombo. No poema Mucama-mor das estrelas, Abdias Nascimento 

                                                 
105 Jean Chevalier (2007, p. 202-212), no Dicionário de símbolos, faz uma extensa descrição acerca dos múltiplos 

simbolismos do cavalo nas mais diversas culturas. Referindo-se à possessão e iniciação, o autor sublinha que “no Vodu 

haitiano e africano, no Zar da Abissínia, assim como nos antigos mistérios da Ásia Menor, a inversão dos papéis entre 

cavalo e cavaleiro, já esboçada mais acima, prossegue chegando a atingir suas mais extremas consequências. Em todas 

essas tradições, o homem, i.e., o possuído, transforma-se ele próprio em cavalo, para ser montado por um espírito”.     
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(1983, p. 79) escreve: “Em meu lombo de Exu renegado, estala o lenho, corta o lanho, vitupério da 

brancura... ao cuspe secular no rosto, junto à bofetada cristã”. 

É, pois, sobre esse lombo, essa carne preta, esse corpo negro atravessado por Exu que 

trataremos no próximo capítulo. Vamos considerar sua biografia sob o recorte do sagrado sustentando 

que o heroísmo construído por Abdias repousa em base mística na qual Exu constitui potência nutriz 

e motriz de seu ser e atua no teatrum mundi.  

1.9 Exu baixou na PUC: um padê acadêmico?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Abdias no III Congresso de Cultura Negra das Américas. 

Fonte: Ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/publicacoes-do-ipeafroafro/diaspora-vol-1/106 

 

 “O sino da igrejinha faz belém-blem-blam. Deu meia-noite o galo já cantou; seu Tranca-Ruas 

que é dono da gira. Oi, corre gira que Ogum mandou”107. Iniciamos nossa introdução pedindo agó 

(licença) para contar; agora, iniciamos a primeira parte do corpo de nosso trabalho com um 

canto/ponto de umbanda que se popularizou na boca do cantor carioca de Vila Isabel, Martinho da 

Vila. No canto/ponto, Tranca-Rua (Exu) e Ogum, divindades de singular importância na experiência 

mística de Abdias Nascimento, engendram e ordenam o inaugurar da gira: “Oi corre gira que Ogum 

mandou...”.   

 

                                                 
106 Na foto destaca-se, pelo rito inicial do congresso, além da simbologia religiosa expressa na ornamentação da mesa, a 

compreensão de Exu como aquele que “abre os caminhos”, a divindade sem a qual nada acontece. Abdias, desse modo, 

”traz” Exu para o espaço da PUC. A foto cristaliza, no contexto do congresso, uma compreensão religiosa nagô segundo 

a qual Exu é o primeiro orixá a ser referenciado em quaisquer ritos e, por essa razão, na “cerimônia religiosa de abertura 

do 3° Congresso: integrantes do terreiro Hê Xoroquê invocam Exu para abrir os trabalhos. No centro, a bandeira do 

congresso. Da esquerda para direita Elisa Larkin Nascimento, George Priestlev, Padre Edenio Reis Valle, Dalmo Dallari, 

Abdias Nascimento, Geralda Severino, Akin Favo Mi, Eduardo de Oliveira” (Revista Afrodiáspora, vol.1, p. 43). Vale 

sublinhar a presença histórica do padre Edenio, ainda hoje destacado membro do corpo docente da PUC-SP. 
107 Ver. https://www.letras.mus.br/martinho-da-vila/287371/. 
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O contar e o cantar riscando pontos e rasurando colonialidade de saber e poder hegemônicos 

são, pois, no registro da oralidade, cuspidas108dimanadas de uma mesma boca. No canto/ponto109 

carregado de potência sagrada de abertura, encruzam-se na meia-noite110 Igreja e gira111; galo, 

Tranca-Rua112 e Ogum. O ponto/canto carrega dizeres, saberes e poderes incorporados nas bandas de 

cá do Atlântico; carregam epistemologias e sensibilidades que têm muito a dizer acerca das 

insurgentes e desconcertantes encruzas epistêmicas. Escrevem Simas e Rufino (2018, p. 46): “Esses 

diferentes modos de educação, gerados nas frestas e nas necessidades de invenção da vida cotidiana, 

evidenciam a potência dos saberes de mundo que se assentam sob as perspectivas da corporeidade, 

oralidade, ancestralidade, circularidade e comunitarismo”.  

 
Em nosso trabalho não teremos pudor em repetir, como um cantus firmus, as primeiras 

palavras de Abdias Nascimento (1979, p. 39) em caráter de observação à obra Sortilégio II: mistério 

negro de Zumbi redivivo. Diz Abdias: “O ritual da macumba constitui uma parte integral do ‘mistério 

negro’”. Dizendo de outro modo, segundo o pensar abdiasiano, o mistério negro, na obra literária e 

na vida diaspórica, reclama rito, encantamento, magia, mironga, candomblé, umbanda – macumba – 

outros vieses de saberes subalternizados mediante os quais a negra gente mexe e é mexida pelo 

sagrado113 e empoderada para o campo de batalha.      

 

A epígrafe de nosso capítulo foi retirada do poema/oriki de Abdias Nascimento (1983, p. 56-

57) intitulado “Contraponto de um negro e um paternalista branco”. Na referida epígrafe Abdias 

enuncia: “Risquei ponto, ave Exu da libertação”. Na definição de Cacciatore (1977, p. 234) “riscar 

pontos” diz respeito à feitura de “desenhos de sinais cabalísticos que representam determinadas 

                                                 
108 Em nossa reflexão, os verbos “cuspir”, “vomitar”, e “restituir” guardam o mesmo significado. São usados na 

perspectiva da epistemologia das macumbas assumidas por Simas e Rufino (2018). Os termos fazem referência ao mito 

que narra que Exu, ao nascer, come de tudo, inclusive a mãe, e depois restitui em estado de negociação.   
109 Cacciatore (1977, p. 225-226) define “ponto”, dentre outras coisas, como cântico, ou conjunto de sinais cabalísticos 

de cada orixá ou entidade... Também pode ser, segundo Cacciatore, lugar ou morada de uma divindade. Ver no referido 

dicionário também: ponto cantado, ponto de abertura, ponto de chamada, ponto de defumação, ponto de descarrego, ponto 

de encerramento, ponto de segurança, ponto de subida e ponto riscado.  
110 No poema “Padê de Exu libertador”, transcrito inteiramente na introdução de nossa obra, o diálogo em forma de 

poema/oriki de Abdias com o orixá patrono de sua trajetória dá-se também à meia-noite. Diz: “Cheirando meia-noite de 

marafo forte...”. 
111 Abdias Nascimento nasceu e foi educado em berço e contexto católico. Na fase adulta converte-se para o candomblé. 

Segundo o mesmo, nunca deixou inteiramente a herança católica. Para Abdias, “são coisas complementares”.   
112 Cacciatore (1977, p. 254) traduz Tranca-ruas como “Exu guardião-mor e que trabalha para todos os orixás. É muito 

poderoso e dá segurança às giras dos terreiros”. 
113 É do compositor e cantor Chico Buarque de Holanda a música Morena de Angola, imortalizada na voz da cantora 

Clara Nunes. Cito parte da canção que, a nosso juízo, ajuda a pensar a relação da negra gente com o sagrado: “Morena de 

Angola que leva o chocalho amarrado na canela, será que ela mexe o chocalho ou é o chocalho que mexe com ela?  [...]. 

Será que no meio da mata, na moita, a morena inda chocalha? Será que ela não fica afoita pra dançar na chama da batalha?  

[...]”. Ver: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45148/. 
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entidades espirituais e que possuem poderes de chamamento às mesmas ou lhes servem de 

identificação”. E ainda explica: “Quem faz é o chefe do terreiro ou o médium que ‘recebeu’ a entidade 

(no caso, identificação)”. Essa formulação em chave místico-poética utilizada por Abdias per se 

reverbera um sujeito enunciador concreto (e não abstrato ou universal), um lugar de fala – um locus 

epistêmico. Metaforicamente, riscando ponto o sujeito afirma sua presença, sua identidade profunda 

(manifesta e oculta), ávida de agenciamento e negociação e, indesculpavelmente, sua fala.  

 

Nessa perspectiva, lançamos mão da narrativa do padê de Exu realizado na cerimônia de 

abertura do III Congresso de Culturas Negras das Américas, realizado na PUC-SP, sob direção de 

Abdias Nascimento, como abre-alas de nossa tese. De forma mais delimitada, são de inestimável 

valor para o nosso trabalho as palavras de Abdias acerca do rito. Consideramos o referido fato como 

ocorrência-chave tanto para reverberarmos nossa opção epistemológica quanto para nos servirmos 

dele como ocorrência exemplar do que defendemos em nossa tese.  

 

Nas palavras de Juana Elbein dos Santos (In: MOURA, 2004, p. 238), Exu “tem o dom da 

ubiquidade”; logo, a capacidade de estar em toda parte. Essa afirmação vai ao encontro da 

compreensão africana segundo a qual a religião engloba a totalidade da vida e não apenas espaços 

seccionados. Nessa perspectiva, o candomblé não existe apenas nos espaços confinados dos terreiros, 

mas, antes, é capaz de espraiar-se em toda tessitura citadina, sendo assim também um “produto” 

cultural brasileiro (literatura, canções, arte teatral, arte pictórica etc.).  

Segundo a mundividência africana nagô, os orixás estão em toda parte e acompanham a saga 

de seus filhos e filhas onde quer que estejam. Segundo nossa hipótese, também onde Abdias estava, 

lá estavam seus orixás... Lá estava, compulsoriamente, Exu114 – na trama de negociação e 

empoderamento em espaços historicamente construídos para uma elite abastada e branca115. Vagner 

Gonçalves da Silva116 sublinha: 

Uma afirmação importante para a nossa tese que podemos fazer é a de que quando 

alguém entrelaça os braços com os orixás é um sinal de empoderamento... O sistema 

religioso afro-brasileiro (ele) permite inspirar, fornecer ferramentas de mobilização 

para o movimento político também, porque ele diz: aqui não somos só religião; 

                                                 
114 Afirma Santos (1986, p. 131) que, compulsoriamente, cada ser humano tem seu Exu e sem a presença dele no corpo a 

existência não seria possível. E até os orixás, necessariamente, tem, cada qual, o seu Exu particular.  
115 Sobre a arte de negociar, ver: Reis e Silva. Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. Os autores 

seguem uma trilha historiográfica segundo a qual os escravos aparecem como agentes criativos e capazes de aproveitar 

brechas e criar novas relações no âmbito dos poderes instituídos.  
116 Conferência “Sublime Ancestralidade”, realizada nos dias 7 e 8 de junho de 2016: Neopentecostalismo e religiões 

afro-brasileiras. Significados dos ataques aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo.  
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somos também poder, somos herança e somos, sobretudo, uma alternativa para os 

valores ocidentais.      

Podemos então assinalar que a relação de Abdias com Exu não é estranha à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

 E, à luz da imagem exposta acima referente ao 3° Congresso de Cultura Negra das Américas, 

realizado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (IPEAFO) de 1 a 27 de agosto de 

1982117, já podemos aferir o lugar de destaque que Exu ocupou na vida de Abdias (coordenador geral 

do Congresso) e nas suas múltiplas atividades em favor da libertação de seus irmãos e irmãs de raça 

e destino.  

A revista quadrimestral do mundo negro chamada Afrodiáspora, criada no ano de 1983, é um 

dos frutos do 3° Congresso de Cultura Negra das Américas, construído com a finalidade de estimular 

a pesquisa, a análise e a divulgação do mundo afro-americano. Na publicação de número 1, de forma 

condensada e direta, Abdias explica a valiosa simbologia que rege o congresso e que encontra-se na 

capa e contracapa da mencionada revista, o que mostra o destacado valor da referida imagem, que 

conecta numa única dinâmica as forças poderosas dos orixás Exu e Ogum. Em particular, sobre Exu, 

a revista oferece como que uma breve “teologia” do lugar do orixá no culto e na vida. Essas palavras 

ganham importância capital no nosso trabalho, sobretudo, porque refletem a própria concepção que 

o negro intelectual ativista tem do orixá.   

 Escreve Nascimento (1983, p. 11): “Sendo entidade dialética, Exu contém as forças do bem e 

do mal. Por causa disso, foi erroneamente confundido com o demônio, no conceito ignorante e 

maniqueísta de certos setores cristãos”. Escreve ainda acerca de Ogum: “A metade inferior do 

símbolo representa Ogum, entidade pioneira do cosmos (...) Ogum também representa a luta africana 

e afro-americana pela justiça e a libertação, sendo o deus guerreiro e defensor do seu povo”. E conclui 

Abdias em forma de solene saudação: “Larogunhiê, a saudação aos congressistas, une a saudação 

ritual de Exu, Laroiê, com a de Ogum, Ogunhiê, numa só expressão”.  

 A PUC-SP, desse modo, ao abrigar em seu espaço acadêmico aquele congresso, acolhe em 

seu leito, inevitavelmente, os santos e santas que estão onde estão seus filhos e filhas, com suas 

                                                 
117 Foi a primeira vez em que o Brasil recebeu uma representação do Congresso Nacional Africano da África do Sul, 

partido de Nelson Mandela. Vieram também lideranças de vários países das Américas, para discutir a cultura africana e 

diaspórica no contexto social e político da região. Fonte:http://ipeafro.org.br/acoes/encontro-e-congressos. Acesso em: 

06/08/2016. 

http://ipeafro.org.br/acoes/encontro-e-congressos
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crenças, sonhos, dores, lamentos, lutas, esperanças e também com a sagaz e insubmissa capacidade 

de penetrar, ocupar e metamorfosear espaços. 

 

Ao defendermos em nosso trabalho o liame místico construído na experiência religiosa de 

Abdias e com o orixá Exu no terreiro da história, não só defendemos permanências de africanidades 

no corpo do negro revoltado, como também entendemos o quanto os referenciais africanos tem a dizer 

no hic et nunc históricos. Sublinhamos o valor representacional de Abdias, ao coordenar o 3º 

Congresso de Cultura Negra das Américas na PUC-SP. Iniciar ritualisticamente os trabalhos do 

congresso sob os fundamentos de Exu e o auxílio de Ogum, já manifesta, sobretudo à época, singular 

competência de diálogo e negociação; e mais, capacidade e fôlego para partejar e percorrer encruzas 

epistêmicas “reinventando as nossas letras”, conforme diz no poema/oriki “Olhando no espelho” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 50). No poema/oriki “Escalando a Serra da Barriga”, enuncia Abdias 

Nascimento (1983, p. 28): “...tudo é acontecer negro sem fronteiras”.  

 
A política colonial produziu as presenças negro-africanas como impossibilidades, as 

subalternizando e incutindo o desvio existencial em seus agentes. Porém a cada 

esquina dobrada, padê arriado, toco de vela aceso e nuvem de marafo lançada ao ar 

estão as marcas da reinvenção (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 42).  

 

Mirar a fotografia acima e fitando o corpo/rosto de Abdias no centro da mesa coordenando os 

trabalhos do congresso, podemos provocativamente reeditar a indagação de Spvack: “Pode o 

subalterno falar? Também podemos perguntar, à luz do pensar representacional de Stuart Hall (2016): 

“Pode o subalterno se autorrepresentar?”.  No que se refere à foto enquanto ferramenta de memória, 

                                                 
118 Luís Inácio Lula da Silva e Abdias Nascimento na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, durante o 3º 

Congresso de Cultura Negra das Américas, em 1982. Na mesa, estão a ativista Esmeralda Brown, do Panamá, o líder 

sindical Marvin Wright Lindo, da Costa Rica, e o professor Anani Dzidzienyo, de Gana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 3° Congresso de Cultura Negra das Américas.  

Fonte: Acervo Ipeafro
118

. 
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faz-se oportuno salientar que, segundo Hall (2016, p. 24), “a fotografia é também um sistema 

representacional, que utiliza imagens sobre um papel fotossensível para transmitir um sentido 

fotográfico a respeito de determinado indivíduo, acontecimento ou cena”. Explica Hall (2016, p. 31): 

“Representação significa utilizar a linguagem para, inteligivelmente, expressar algo sobre o mundo 

ou representá-lo a outras pessoas”.  

Abdias, e também a população negra que assumia em estado de agenciamento e 

empoderamento o congresso, ocupavam um lugar de fala historicamente roubado pelo 

colonialismo/escravismo. Renunciavam ser objetos de estudo para serem protagonistas do processo 

de conhecimento e senhores de sua própria história. E esse é um posicionamento transgressor, 

diametralmente oposto aos limites e lugares impostos pelo pensamento hegemônico. Mas, de acordo 

com os postulados racializados da sociedade brasileira, seria mais comum e defensável escutar, como 

escreve Fanon em Pele negra, máscaras brancas (2008, p. 103): “‘Preto sujo!’ Ou simplesmente: 

‘Olhe, um preto’”. 

 

Desse modo, quando a “gente negra” aparece no centro da cena ou nos lugares de saber e 

poder socialmente estabelecidos, deflagra-se pois o conflito, a batalha; batalha pelo lugar, pelo 

espaço, pela fala, pela imagem, pela narrativa etc. Conforme assinala Fanon (2008, p. 47) “o negro 

que cita Montesquieu deve ser vigiado”. A afirmação do ser do negro, da cultura, da identidade, da 

religiosidade dá-se numa trama alteritária que não dispensa conflitos e, pouco provavelmente, 

auxílios sobrenaturais. “Enquanto o negro estiver em casa não precisará, salvo por ocasião de 

pequenas lutas intestinais, confirmar seu ser diante de um outro” (FANON, 2008, p. 103).  

 

Bem aplicáveis são as palavras de Aimé Césaire em Discurso sobre o colonialismo: “Falo de 

milhões de homens em quem deliberadamente inculcaram o medo, o complexo de inferioridade, o 

tremor, a prostração, o desespero, o servilismo” (In: FANON, 2008, p. 25).  

 

Fazendo memória do 3º Congresso de Cultura Negra das Américas, tomado como símbolo de 

uma caminhada distante de luta por liberdade, autonomia e agenciamento, captamos vozes e imagens 

subvertendo lógicas e lugares. Defendemos, pois, que a partir do sagrado, Abdias incorporou 

potências que o encheram de vigor, transgressão e inventividade no terreiro da história. E o congresso 

é reverberação disso.  
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Em histórica e valiosa entrevista, o próprio Abdias fala de forma paradigmática para a nossa 

tese no congresso119 acerca do rito de iniciação dedicado a Exu: 

É no fundamento do templo Ylê Xoroquê que vai fazer a cerimônia inicial deste 

congresso. É também um templo dedicado a Exu, o deus da contradição dialética, o 

portador do axé. Ele é que dinamiza a vida. Então, ele significa esta dinâmica da 

nossa luta, mas com a integração também desse suporte que é a divindade que desafia 

o caos cósmico que é Ogum, o deus da guerra, o restaurador da justiça.    

 

Na sessão de abertura do 3º Congresso de Cultura Negra nas Américas, sob a coordenação de 

Abdias, o acadêmico encruza-se ao terreiro, a negrada das Américas à brancura excludente de um 

espaço acadêmico historicamente erigido como templo do saber da elite; o espaço do candomblé 

encruza-se ao espaço católico, a cruz à encruzilhada. O terreiro foi “academizado”, mas também a 

PUC foi “terreirizada”...  

 
É neste vazio – fresta – que eclodem as táticas de resiliência que jogam com as 

ambiguidades do poder, dando golpes nos interstícios da própria estrutura ideológica 

dominante. Assim as culturas identificadas como macumbas emergem tanto de seus 

repertórios vernaculares quanto dos vazios deixados pela ordem ideológica (SIMAS 

e RUFINO, 2018, p. 14).  

 

No encontro, contato, diálogo, conflito e negociação emergiram aos olhos nus epistemologias 

das macumbas paridas nas margens. Exu, como Dionísio em Tebas, mediante o auxilio do “cavalo-

Abdias”, exigiu a cidadania devida, o protagonismo requerido ao santo e a “negra gente”. O primeiro 

a ser contemplado na ordem cerimonial é também o que fundamenta e conduz ao protagonismo e ao 

empoderamento no “terreiro da história”. Terreiro do culto e terreiro da vida se comunicam 

dinamicamente.      

 

No cruzo/encruza engendrado no contato academia↔terreiro, nem um nem outro ficou o 

mesmo. Ninguém passa incólume pelas encruzas sempre afeitas às rasuras e borras e sempre grávidas 

de possibilidades. Da parte da “negra gente” subalternizada no lado de cá do Atlântico, estratégias na 

ordem da experiência mística, mormente, apontam para operações cantantes e dançantes na ordem da 

resistência, sobrevivência e agenciamento. Ademais, conforme Augras (2009, p. 57-58), “os cultos 

periféricos insinuam-se em todas as fímbrias do tecido social, operando uma subversão geral dos 

valores e comportamentos, que talvez seja mais eficaz, por insidiosa, do que uma revolução aberta” 

[grifos nossos]. E ainda diz: “O imaginário dos despossuídos não agride francamente o sistema 

hegemônico. Come por baixo”.     

                                                 
119

  Documentário Orí, produzido pela cineasta e socióloga Raquel Gerber e pela historiadora Beatriz Nascimento. Orí 

significa cabeça na língua yorubá. Ver. https://www.youtube.com/watch?v=mSikTwQ779w. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSikTwQ779w
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Essa ocorrência que podemos fazer memória também pela fotografia pode ser considerada 

tradução imagética do que nos propusemos defender em nossa tese: “Abdias Nascimento, o cavalo 

do santo no terreiro da história”.   

Ao iniciar o congresso com um padê a Exu, Abdias produziu deslocamentos no status quo a 

partir das frestas, das brechas, das fissuras, dos interstícios; desse modo, transgride limites impostos 

engendrando a afirmação e a inclusão de saberes prenhes de encantes, saberes, poderes e dizeres 

subalternizados pelo unilateralismo do cogito racista e excludente ocidental. 

 

Quando Abdias afirma que a abertura do congresso dá-se com Exu, inverte a ordem, porque 

cabe à casa acolhedora (como é de praxe) abrir e acolher os “de dentro” e, sobretudo, os “de fora” (a 

negra gente). Num espaço cristão de vertente católica, é Exu, pela hermenêutica de Abdias, que “abre 

os caminhos”, é saudado, reverenciado, e sob seu axé aliado ao de Ogum está assentado não só o 

congresso, mas a luta negra rumo à libertação do caos do racismo e da discriminação racial.  Essa 

inversão, apanágio de Exu, sob as lentes da epistemologia das macumbas, é forma de dizer desde 

frestas abertas no sistema, de vicejar “entre-lugares” (BHABHA, 2013), de resistir negociando; é 

sobreviver desaguando em ritos – é agenciamento na confluência rítmica dos deuses.   
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Capítulo II  

Abdias Nascimento: Biografia mística120do negro revoltado (o herói de mil faces)121 

“Mas o místico para mim aparecia no entusiasmo das lutas...”122 

Assim como Exu é o primeiro a ser saudado no culto (e o primeiro a comer), em cada capítulo 

de nosso trabalho a primeira palavra é a de Abdias. Enuncia o negro revoltado123no poema“Mãe”,em 

escrevivências124:  

Quero navegar Franca tuas Campinas 

onde ao roçar teu capim mimoso [...] 

Não navego ainda 

(conforme deveria) 

as águas primordiais de Olokum 

pois 

temerário navegador das águas secas 

remando vou a terra roxa 

da qual o joão-de-barro 

incessante 

constrói sua morada [...] 

Navego teu leite 

perfume da flor de laranjeira 

mergulho teu seio materno 

que me devolve à boca 

o leite primal de Isis 

irmãe 

amantesposa 

Isis que me pariu 

                                                 
120 Termo emprestado da teóloga da PUC-Rio, Maria Clara LucchettiBingemer. Ver. O mistério e o mundo. BINGEMER, 

Maria Clara Lucchetti. Rio de Janeiro: Rocco, 2013. Ver em especial capítulo IV, “Biografias místicas e narrativa 

teológica”,p.307-373. Para a referida teóloga “a narrativa mística é algo essencial para a compreensão do fenômeno e da 

experiência mística como um todo” (p.307).       
121 Termo emprestado da obra do mitólogo Joseph Campbell, publicado pela primeira vez em 1949. 
122 NASCIMENTO, 1976, p.50.  
4A noção de “revolta” foi uma construção discursiva na trajetória de Abdias, cuja história não contempla os intentos de 

nosso trabalho. Contudo, é importante sublinhar que a longa trajetória de Abdias, se tratada com rigor bibliográfico, 

merece recortes temporais. Não se trata, pois, de uma biografia uniforme e linear. Nesse sentido, momentos distintos 

podem trazer temas, assuntos, posicionamentos e termos igualmente distintos. Guimarães (2005, p. 159), por exemplo, 

abordando a noção de revolta escreve: “Há, entretanto, duas noções, oriundas do mundo francófono, ambas bastante 

desenvolvidas por Albert Camus, que encontraram eco nos escritos de Abdias do Nascimento dos anos 1960 e que 

passaram desapercebidas pela literatura especializada até o momento. Refiro-me às noções de resistência e de revolta, 

bastante presentes nas ideologias que informaram as lutas de descolonização da África francesa”. Diz Abdias em 

entrevista a Guimarães (2005, p. 159, nota 3): “E o Camus escreveu, acho que foi depois dessa visita [ao Brasil, em 1949], 

ele escreveu o Homem Revoltado, e eu escrevi logo o Negro Revoltado; você pode ver que faço várias referências, a cada 

capítulo boto uma sentença do Camus”. Para o nosso trabalho entendemos como mais importante a constatação de um 

Abdias dialogando com a cultura erudita e, de forma agenciada, interpretando-a segundo os seus interesses e pressupostos.   
5 A escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e do seu povo.Aprofundar o 

tema escrevivência em DUARTE, Constância Lima; CÔRTES, Cristiane; PEREIRA, Maria do Rosário Alves 

(Org.) Escrevivências: Identidade, gênero e violência na obra de Conceição Evaristo. Belo Horizonte: Idea Editora, 2016. 
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em seus negros seios 

leite negro me nutriu (NASCIMENTO, 1983,p.16).   

 

Se iniciamos o primeiro capítulo de nossa “em pleno mar”, no segundo,que abordaremos de 

forma sucinta a trajetória de Abdias Nascimento, iniciamos com o poema “Mãe” em que o verbo 

“navegar” aparece com força ancestral. No livro Axés do sangue e da esperança (orikis), o primeiro 

poema é dedicado a Exu, e o segundo, após a fotografia dos pais (Dona Georgina e José Ferreira do 

Nascimento), Abdias coloca o poema “Mãe”. Essa disposição não é aleatória125.Abdias pode ser 

considerado, no sentido profundo e ancestral do termo,um “filho da mãe” – filho da potência da mãe.  

Terra francana,corpo materno, são espaços sagrados nos quais Abdias, místico-poeticamente, 

“nada”. E o seio da mãe devolve secretamente no leite que oferece o “leite primal de Isis”. Terra, 

mãe, Isis... O sagrado que tudo trespassa e conecta aparece anunciando uma mística integradora. 

Pensar, pois, místicas em chave ancestral implica auscultar laços familiares e comunitários sem os 

quais a tradição africana não se explica, tampouco se sustenta.  

Nesse horizonte, a trajetória de Abdias Nascimento está assentada inapelavelmente no valor 

sublime da família, da comunidade e, com singular pujança, na relação comsua mãe, Josina, que 

exerceu papel determinante em sua negra biografia.   

Essa vinculação familiar ancestral encontramos também no poema “Autobiografia”, o terceiro 

na sequência da obra de Abdias, importante de ser mencionado.   

 

EITO que ressoa no meu sangue 

      sangue de meu bisavô pinga de tua foice 

      foice de tua violação 

      ainda corta o grito de minha avó 

 LEITO de sangue negro 

     emudecido no espanto 
      clamor de tragédia não esquecida 

      crime não punido nem perdoado 

      queimam minhas entranhas [...] 

PLEITO perdido 

       nos desvãos de um mundo estrangeiro 

       libra... escudo... dólar... mil-réis 

       Franca adormecida às serenatas de meu pai. 

       sob cujo céu minha esperança teceu 

                                                 
125 Elisa L. Nascimento (2008, p. 73-74), sem desconsiderar a existência do patriarcado e do machismo nos espaços 

africanos, assinala: “Uma das qualidades próprias às culturas africanas que tanto influenciaram o mundo é ser matrilinear 

[...]. Por ser uma característica cultural africana, o matriarcado passou a ser definido pela antropologia e etnologia como 

uma forma primitiva de organização familiar”.   
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       minha adolescência feneceu 

       e minha revolta cresceu [...] (NASCIMENTO, 1983, p.25-26). 

 

Importante salientar que a mística vivida por Abdias está fincada na ancestralidade; logo, na 

vinculação familiar. Segundo Barbosa (2009,p.93-94), o “poema reflete objetivamente o ego do 

autor[...].A referência ao bisavô e a bisavó, na primeira estrofe do poema, apresenta uma marca 

frequente na poesia negra, a ancestralidade conferindo antecedência na narrativa. Primeiro os mais 

velhos [...]”. É no solo de Franca que, segundo o poema, cresce a revolta do ativista a partir de sua 

constatação das contradições sociais, legado da escravidão (“o sangue do meu bisavô...”). Desse 

modo, o chão familiar oferecerá a base a partir da qual Abdias vai construir sua trajetória. Não há 

mística em chave ancestral sem o chão, sem a família, tampouco sem os laços; laços inclusive com a 

terra.       

Eis os três primeiros poemas do livro:“Padê de Exu libertador”, “Mãe” e 

“Autobiografia”.Compreendemos quena disposição da obra já se enuncia a trajetória mística de um 

sujeito político que se sabe portador de um patrimônio ancestral forjador de outras potentes místicas 

encabeçadas por Exu. Na disposição da referida obra o autor se posiciona cultural e religiosamente, 

e, ao fazê-lo, se autorrepresenta.   

Assinala Stuart Hall (2009, p. 327) que “somente pelo modo no qual nos representamos e 

imaginamos a nós mesmos éque chegamos a saber como nos constituímos e quem somos”. Dessa 

feita, vale dizer que Abdias não se furtou ao exercício protagônico da autorrepresentação.  

O subalternizado, quando abre a boca e fala sobre si, quando enuncia a partir de seus 

referenciais (escrevendo, cantando, pintando, versando, gingando etc.), é porque seempoderou do 

próprio discurso – é um sujeito político. Diz Abdias126: “[...]o negro até hoje tem sido objeto de 

estudos, ele mesmo não participa da elaboração das ideias que sobre ele existem[...]”. E se referindo 

os centros de pesquisas sobre os negros nos E.U.A., Abdias sublinha que o Brasil precisa tomar 

também esse encaminhamento porque assim  

o negro assim passa  tambéma tomar parte na elaboração da cultura do país e também a inserir 

na cultura do país a sua experiência de vida, a sua história, a sua cultura, as suas crenças. Isso 

é importante para que o negro não continue marginalizado sendo apenas um objeto, não um 

protagonista da sua própria história 

                                                 
126 Vídeo: Abdias Nascimento – Memória Negra, Parte 2. Cf. https://vimeo.com/26115386. Último acesso: 07/10/18. 

https://vimeo.com/26115386
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Narraremos uma fala de Abdias três anos antes da morte, que lança luz sobre toda a trajetória 

do ativista e, a nosso ver, em grande medida, a explica, desde a autorrepresentação agenciada do 

próprio biografado. E nossa tese tem a preocupação precípua de falar de Abdias a partir de Abdias. 

Nesse horizonte, uma pergunta emerge com potência para o nosso trabalho, qual seja: como o negro 

revoltado leu, interpretou e significou a sua trajetória?    

Carlos Moore127, em entrevista128, indaga a Abdias como deseja ser lembrado pelos seus após 

a morte. Abdias responde com a serenidade de um lutador experimentado no front. Diz pausadamente: 

“Como um combatente que nunca concordou em ensarilhar as armas”. É, pois, da biografia desse 

combatente que nos ocuparemos nesta parte de nossa obra que, de algum modo, busca atender ao 

desejo expresso donegro revoltado – o herói de mil faces.   

É forçoso, em virtude da perspectiva mística afro-brasileira vivenciada por Abdias, reiterar o 

pressuposto segundo o qual “campo de batalha é também campo de mandinga”(SIMAS e RUFINO, 

2018,p. 105). Nesse horizonte, o combatente se impõe porque se vê apetrechado com misteriosas e 

potentes armas fornecidas por entes sobrenaturais engajados na luta. Ensejamos, pois, contar os 

périplos do negro revoltado, intrépido guerreiro amparado e apetrechado por Exu.  

Tomamos de empréstimo o termo “ficções da memória”, extraído do subtítulo do livro A 

invenção do espelho (1994), do intelectual, poeta e escritor Alberto da Costa e Silva, porquanto nos 

permite pensar toda e qualquer narrativa biográfica ou autobiográfica no marco ficcional; não no 

sentido de inverídico ou fantasioso, mas como um ato supremo e irremediável de criação. Contar, 

nessa acepção, implica criar129. 

Para M. Pollak (1992, p.203)130, “a memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica 

registrado”. E também é verdade dizer que nem tudo se quer guardarou registrar, tampouco contar. 

Toda fala é ato localizado num jogo político; logo, numa trama situada numa relação de poder. Em 

                                                 
127 Nasceu em Cuba em 1942. É escritor, cientista social e pesquisador da história e da cultura negra. Pela Universidade 

de Paris-7 doutorou-se em Etnologia (1979) e em Ciências Humanas (1983). Entre 1984 e 2000 foi professor visitante na 

Universidade Internacional da Flórida (EUA), Universidade do Caribe (Trinidad-Tobago) e Universidade do Caribe 

Francês (Martinica e Guadalupe). Atualmente vive no Brasil. Autor, entre outras obras, de Racismo e sociedade: novas 

bases epistemológicas para entender o racismo, Belo Horizonte: Mazza Edições, 2007. Militou, entre outras, com 

Malcolm X, Cheikh Anta Diop, AiméCésaire, Lélia Gonzales e Abdias Nascimento. 
 

128 Filme Abdias Nascimento, memória negra, produzido pelo cineasta baiano Antônio Olavo em parceria com o Ipeafro, 

em 2008. 
129 Enfatiza Evaristo (2016) em Insubmissas lágrimas de mulheres: “Então as histórias não são inventadas? Mesmos as 

reais, quando são contadas. Desafio a quem relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do 

fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta”.  
130 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n.10, 1992, p. 200-

212. 
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outros termos, o esquecer, o lembrar e o contar não são expedientes gratuitos. A memória tem suas 

intencionalidades. 

A memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 

articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento constituem 

um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também em relação à 

memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada. Todos sabem que até as 

datas oficiais são fortemente estruturadas do ponto de vista político (POLLAK, 1992, 

p. 204). 

Desse modo, sustentamos que Abdias Nascimento ficciona; ao falar de si, como um griot, 

constrói sua autoimagem; seleciona dados e fatos e interpreta-os em perspectiva. Escreve Critelli 

(2016,p. 31) em História pessoal e sentido da vida: historiobiografia131: “O que chamamos de real 

combina mais com a versão dos fatos do que com os fatos em si”132. Narrar, nesse horizonte, é 

construir mundos e possibilidades de habitá-lo.Conforme Critelli (2016,p.55),  

seja na forma de relatos, de historietas ou de histórias, o que merece relevância é o 

fato de a vida jamais ser puro fato, mas uma narrativa constituída – conscientemente 

ou não. A existência existe na narrativa e através dela. Isso parece retomar algo que 

soa de maneira bastante próxima e ancestral: ‘No começo era o verbo’.  

Nesse horizonte, podemos sustentar que Abdias Nascimento manifesta consciência de que 

estava construindo uma imagem sobre si na ordem do combatente rebelde133. Memória, desse modo, 

produz identidades que, por sua vez, são urdidas no horizonte alteritário.   

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, 

em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e 

que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e 

identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 

compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992, 

p.204). 

A narrativa biográfica ou autobiográfica é, dessa feita, a narrativa de uma verdade (não da 

verdade), considerando-a enquanto realidade irremediavelmente interpretada e, portanto, sempre 

atravessada por intencionalidades, umas mais conscientes e manifestas que outras. Vale dizer que 

                                                 
131 “A intenção da Historiobiografia é descobrir a personagem que um indivíduo realiza desdobrada no tempo e nas 

circunstâncias da sua existência. Trata-se do desvendamento de um destino já realizado em nome de um destino em 

realização. É um processo que favorece aos indivíduos aquisição de lucidez e os prepara para a autoria consciente e 

responsável na existência” (CRITELLI, 2016, p. 101).  
132 Escreve Salma TannusMuchail prefaciando a referida obra “[...] quando lemos que narrar é ‘ressignificar’, que não 

contamos fatos mas ‘versões dos fatos’, que o traçado de todo enredo é guiado por ‘pontos de vista, ‘opiniões’ ou 

‘perspectivas’, avistamos então o suspeitado, inexorável e igualmente nobre lugar da incerteza” (p. 7).   
133 “Quando alguém pode explicar aos outros o que fez, por que fez, para que fez e quais as consequências de suas ações; 

quando pode comparar suas intenções com o resultado de seus feitos; quando, inclusive, pode julgar seus atos e palavras, 

certamente, terá aprendido a narrar-se”(CRITELLE, 2016,p. 38). 
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assenhorear-se ou tomar posse da própria imagem, em especial no contexto de subalternidade 

histórica, como a da população negra, pode ser considerado um expediente deagenciamento de real 

grandeza, porquanto a autoimagem pode constituir-se também numa forma empoderada de 

enunciação. Falar é significar; e, por isso, é trabalho. Para Stuart Hall (2016,p. 46) “o sentido não é 

inerente às coisas, ao mundo. Ele é construído, produzido. É resultante de uma prática significante – 

uma prática que produz sentido, que faz os objetos significarem”. 

Nossa obra tem a intenção confessada de investigar a biografia de Abdias Nascimento sob as 

lentes do sagrado, nomeada e delimitadamente, Exu, pretensão que demanda que consideremos, ainda 

que sucintamente, seus passos desde o solo francano até o despojo de suas cinzas na Serra da Barriga 

– Quilombo dos Palmares.  

Abdias Nascimento abundantemente fala de si mesmo; e outros, de múltiplas formas, também 

falam dele. Fazer, pois, memória de uma vida tão extensa quanto pluriforme implica abrir-se a 

vozessistematicamente silenciadas, ahistórias preteridas e marginalizadas, mas que conseguiram 

trespassar as fissuras do sistema de dominação hegemônico e dizer-se em contranarrativas 

insubmissas e desconcertantes. Nos interessa, sobremodo, o Abdias religioso (“biografia mística”), o 

que implica investigar, no labor e rigor da pesquisa, dizeres, saberes e viveres de subjetivações acerca 

do sagrado.  

Não trabalhamos, pois, com uma noção de verdade em chave essencialista ou objetivista; 

nossa verdade é o subjetivamente vivido, objetivamente expresso e conscientemente (ou 

inconscientemente) interpretado. Nossa verdade é, outrossim, o contado, o percebido ou, conforme 

assinalamos, o ficcionado. Desse modo, a nosso juízo, as narrativas religiosas talvez sejam as obras 

mais ficcionais presentes na história humana e, simultaneamente, as mais encantadoras, fascinantes e 

reais.  

São valiosas para o desenvolvimento de nosso capítulo e desenvolvimento de nossa tese as 

palavras sugestivas e pertinentes de Durkheim (2000, p.459) quando assinala: “O fiel que se pôs em 

contato com o seu deus não é apenas um homem que percebe verdades novas que o descrente ignora, 

é um homem que pode mais”. Usando os termos de Durkheim, defendemos o postulado que Abdias 

Nascimento foi um negro que “pôde mais” em virtude da companhia dos orixás, de modo geral, e de 

Exu, em particular. O sagrado, desse modo, reverbera nas “impressões digitais” de Abdias – plasma 

seu ser e forja sua identidade guerreira. 
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Queremos, então, discorrer brevemente acerca da biografia de Abdias destacando os dados 

que julgamos mais importantes para o entendimento de nosso trabalho e sustentação de nossa tese. 

Entendemos, simbolicamente, a trajetória de Abdias como uma semente lançada no solo de Franca, 

sua cidade natal, que se desenvolveu no longo período de tempo e se tornou num baobá.  

Cumpre-nos, nesta fase inicial de nossa obra, considerar, dentro dos limites de nossa pesquisa, 

o solo, o contexto, os processos e o percurso de uma biografia plasmada pela dimensão religiosa 

prenha de exunidades. São oportunas e dignas de serem aplicadas ao nosso trabalho as palavras da 

biógrafa de Abdias, Almada (2009, p.20): 

Diferentemente dos relatos historiográficos que apresentam de forma grandiosa os 

feitos ‘monumentais’ de homens ligados às elites do país e às coisas da oficialidade, 

Abdias Nascimento nos convoca à escuta atenciosa de um filho das classes mais 

pobres, marcado por inúmeros sofrimentos, mas também por histórias de superação 

e grandeza. Revela-nos aspectos da sociedade do país do ponto de vista de alguém 

que se embrenhou nos círculos de poder, como um quilombola: destemor, astúcia e 

inteligência a serviço de uma causa libertária.  

2.1Trajetórias negras importam134 

“... o baobá já está contido na sua semente” (Hampâté Bâ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Abdias menino 

Fonte: https://spiritosanto.wordpress.com/2011/05/25-abdias-o-exu-revoltado-no-kalunga-orum/ 

 

                                                 
134 Podemos, com base nas pesquisas realizadas, pensar, grosso modo, a trajetória de Abdias em trêsmomentos: antes do 

exílio, no exílio e depois do exílio. Sobre o percurso antes do exílio, e nele citamos, entre outras, a dissertação de mestrado 

(MACEDO, 2006) “Abdias do Nascimento: a trajetória de um negro revoltado”; e a dissertação de mestrado de Tulio 

Augusto Samuel Custódio (2011), “Construindo um (auto) exílio: trajetória de Abdias do Nascimento nos Estados Unidos 

1968-1981”. 
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Antonacci (2016, p.11-12), no artigo intitulado “História e pedagogia em ‘lógica oral’: Hall e 

o espetáculo do ‘Outro’”, faz uma advertência de capital importância para quaisquer campos da 

ciência (e também a Ciência da Religião, por conseguinte) que se proponham dialogar com a 

historiografia a fim de investigar indivíduos ou coletividades cujas formas de ser no mundo deitam 

suas raízes na oralidade. Enfatiza a historiadora: “Hoje sem irmos além fontes escritas, 

documentos/monumentos além acervos, museus, arquivos até então básicos ao historiador, pouco 

apreendemos violências físico-simbólicas no fazer-se de comunicações no advento do letramento”. E 

sublinha ainda a referida historiadora: “Trazer agentes históricos e narrativas relegadas a margens da 

nação Brasil, ‘numa cultura tradicionalmente oral como a nossa, implica analisar expressões e 

comunicações corpóreas dos que só tem o húmus da terra e o próprio corpo”. Para tanto, faz-se 

oportuno compreender que diversificar “noções de memória e história permite surpreender 

patrimônios em pedagogias performativas, reconhecer que populares produzem representações, lidam 

suas diferenças e tem muito a dizer”. 

Parafraseando Spivak (2010), podemos, nesta parte de nossa obra, perguntar: pode Abdias 

Nascimento falar?135 E, nesse caso, é insuficiente indagar se o subalterno pode ou não falar sem buscar 

compreender os fundamentos sobre os quais se assentam a fala; fala que, para além da emissão de 

som, situa-se no plano do discurso; logo, no jogo de poder, pois a fala negra no universo hegemônico 

e hierarquizador de brancura comparece como forma de agenciamento e empoderamento. A voz-

discurso-fala, nesse contexto, não reclama apenas um “lugar de fala” (RIBEIRO, 2017), mas também 

potência humano/divina.  

Sublinha Ribeiro em O que é lugar de fala? (2017, p.74): “Os saberes produzidos pelos 

indivíduos de grupos historicamente discriminados, para além de serem contra discursos importantes, 

são lugares de potência e configuração do mundo por outros olhares e geografias”.    

Nossa obra busca, pois, captar ou garimpar no âmbito da trajetória de Abdias Nascimento 

vozes sistematicamente silenciadas e memórias que pululam no subterrâneo de uma história que 

enseja ser contatada pelos insurgentes. Sublinha Antonacci (2014, p.18) que: 

Herdeiros de ancestralidades africanas, expressam seus universos, referentes mentais 

e epistemológicos em corpos e imaginários culturalmente plasmados. Mesmo sob 

                                                 
135 Cf. SPIVAK, Gayatri Chakravorth. Pode o subalterno falar?Editora da UFMG, 2010. A trajetória de Abdias 

Nascimento desvela caminhos de falas e agenciamentos construídos e trilhados na companhia dos orixás e, em particular 

de Exu, deus da comunicação e, segundo o próprio, capaz de devolver a fala roubada e engendrar desconcertantes 

protagonismos. [Nas palavras de Prandi (1991, p. 216), o candomblé é “religião apetrechada para oferecer estratégias de 

vida que as ciências sociais jamais imaginaram”.] 
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conturbações do letramento eurocêntrico – com seus princípios e domínios privados 

e competitivos –, a tradição viva atualiza-se, refaz instâncias comunitárias material 

e simbolicamente dispostas em vínculos presente/passado, vida/morte, 

tradicional/moderno. Movendo-se subterraneamente, gêneros orais vêm burlando 

impossíveis esquecimentos... 

O próprio Abdias tem consciência que o poder de dominação trabalha no sentido de “apagar 

a memória do africano”. Escreve o místico-ativista: 

No sentido de apagar da lembrança do afro-brasileiro a horripilante etapa histórica 

brasileira do escravismo, a camada dominante no Brasil não tem poupado 

esforços[...]. A classe dirigente e seus porta-vozes teóricos – historiadores, cientistas 

sociais,literatos, educadores, e outros afins – formam uma consistente aliança a qual 

tem exercido, há séculos, a prática e a teoria da exploração dos africanos e seus 

descendentes no Brasil. É como o velho defensor da dignidade do homem negro, 

Sebastião Rodrigues Alves (1977, p. 7), certeiramente, aponta: ‘A primeira medida 

do escravista, direta ou indiretamente, era produzir o esquecimento do negro, 

especialmente de seus lares, de sua terra, de seus deuses, de sua cultura, para 

transformá-lo em vil objeto de exploração’ (NASCIMENTO, 2002, p.95-96). 

Fazer memória, nesse sentido, situa-se no plano político de luta não só por sobrevivência, mas 

também de afirmação identitária passando pelo agenciamento e pelo protagonismo. Fazer memória, 

então, torna-se imperativo indispensável para se construir identidades e agir na história assumindo 

autorias das escritas e falas pretas. Adverte, oportunamente, Abdias:  

Caso o negro perdesse a memória do tráfico e da escravidão, ele se distanciaria cada 

vez mais da África e acabaria perdendo a lembrança do seu ponto de partida. Este 

ponto de partida é o ponto básico: quem não tem passado não tem presente e nem 

poderá ter futuro. Evocar o tráfico, lembrar constantemente a escravidão, deve 

constituir para os brasileiros uma obrigação permanente e diária, sem que isso 

represente nenhuma forma de autoflagelação patológica e muito menos o 

extravasamento de um pieguismo lacrimogênio. Esta hipótese está muito longe da 

minha posição (NASCIMENTO, 2002, p.98). 

Nosso trabalho, então, ao se vergar sobre a trajetória de Abdias, toma uma posição política de 

não esquecer; de olhar para ontem num engajamento hoje para com os silenciados pelo sistema 

dominante a fim de ensaiar um amanhã possível para os povos vitimizados pelo colonialismo e 

escravismo. Diz o negro revoltado:  

Nós, os negros, temos sido obrigados a esquecer durante muito tempo nossa história e 

nossa condição. Por que ficarmos quietos, silenciosos, e perdoarmos ou esquecermos 

o holocausto de milhões sem conta – cem, duzentos, trezentos milhões? – de africanos 

(homens, mulheres, crianças) friamente assassinados, torturados, estuprados e 

raptados por criminosos europeus durante a escravidão e depois dela? 

(NASCIMENTO, 2002, p. 28).   
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Na perspectiva dos subalternizados, não esquecer é prática insubmissa em defesa da 

resistência, sobrevivência e afirmação de seus valores. É com essa posição confessada que acessamos 

a trajetória de Abdias Nascimento.  

2.2 Semente francana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5: Abdias adolescente 

Fonte: livro Abdias Nascimento: os griots e as muralhas. 

Comungamos do provérbio transcrito na epígrafe de nossa obra e, com igual peso e valor 

também consideramos como emblemática para o desenvolvimento do presente capítulo a frase de 

Machado de Assis no capítulo 11 da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz: “O menino é 

o pai do homem”.  Nessa perspectiva, investigar, ainda que brevemente, o percurso do menino Abdias 

desde Franca traz a oportunidade de captarmos, a partir da vida concreta, vestígios biográficos de 

uma personalidade singular que vai paulatinamente se construindo e se cristalizando dentro de um 

marco cultural específico, posto ser a cultura o terreno com o qual e a partir do qual cada ser humano 

constrói sua identidade. Nesse sentido, o ser humano faz a cultura e a cultura faz o ser humano. 

Abdias, dessa feita, é fruto e filho de seu passado e de suas travessias... Assim diz o antropólogo 

Laraia em Cultura, um conceito antropológico (2006, p. 46-47):  

Santos Dumont não teria sido o inventor do avião se não tivesse abandonado a sua 

Pachorrenta Palmira, no final do século XIX, e se transferido em 1892 para Paris. 

Ali teve acesso a todo conhecimento acumulado pela civilização. Albert Einstein não 

teria desenvolvido a teoria da relatividade se tivesse nascido em uma distante 

localidade do Himalaia e lá permanecido. 

De berço católico, Abdias sofrerá um processo paulatino de conversão para a religião dos 

orixás, o candomblé. E será a partir desse universo religioso que o ativista vai encontrar suas 
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profundas raízes ancestrais, sem as quais poderia ter se tornado, conforme admite, um intelectual 

como centenas de outros intelectuais ou um militante sem enraizamento. O encontro com as religiões 

de matrizes africanas no trajeto existencial de Abdias significou um verdadeiro divisor de águas, um 

diferencial de valor incomparável, conforme abordaremos no desenvolvimento de nossa obra.   

Nosso objetivo nesta parte do trabalho é dar, sucintamente, uma visão panorâmica da quase 

centenária existência de Abdias. É fato digno de destaque a possibilidade rara de o próprio 

subalternizado se ocupar de fazer, registrar e documentar sobre si e sobre os seus pares. Mediante, 

por exemplo, vídeos, documentários, artigos, entrevistas, depoimentos etc., Abdias constrói seu 

acervo.  

A redescoberta biografia remete principalmente à experiência no campo da história 

atenta ao ‘cotidiano’ a ‘subjetividades outras’: por exemplo, a história oral, os 

estudos sobre a cultura popular e a história, de trazer para o primeiro plano os 

excluídos da memória, reabriu o debate sobre o valor do método biográfico 

(LORIGA, 1998, p.225). 

No caso particular de Abdias, a biografia é, mormente, também uma autobiografia plasmada 

na oralidade. Abdias, no exercício de memória, olha para o passado a partir dos conteúdos adquiridos 

na longa caminhada; desse modo, a fala que faz de si mesmo não é simplesmente uma descrição de 

fatos e ocorrências, mas, sobretudo, interpretações do vivido à luz do presente. Para Pollak (1992) os 

“acontecimentos vividos pessoalmente” constituem um dos elementos básicos da história oral. 

Simbolicamente falando, poder-se-ia dizer que é o baobá fazendo memória da semente, 

semente que lança luzes sobre o baobá e, de algum modo, o explica. Nesse registro podemos pensar 

a trajetória existencial de Abdias Nascimento no marco simbólico de um afropercurso de gestação 

que vai crescendo paulatinamente de uma semente francana ao baobá ancestral. Defendemos, pois, a 

tese em nossa obra que tal trajeto não se daria (como o próprio Abdias sublinha) sem a companhia, 

sem o auxílio ou sem o axé dos orixás, com particular destaque, Exu.  

Pallares-Burke (2005, p.30) adverte sobre o risco de se pensar que uma biografia segue uma 

perspectiva finalista segundo a qual o indivíduo seguiria uma trilha teleologicamente estabelecida 

sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa ressalva é importante no que se refere 

à vida de Abdias que, como qualquer biografia, foi se construindo com idas e vindas, avanços e 

recuos, coerências e contradições, encontros e desencontros, continuidades e descontinuidades.   
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Em entrevista, fazendo memória do seu passado, Abdias136 então senador da República, 

lembra das conversas com sua avó e dos ensinamentos obtidos acerca das agruras do cativeiro. São 

expedientes na ordem da oralidade que vão plasmando culturas e identidades; são partilhas de saberes 

que passam de boca a ouvido. Recorda Abdias: “Eu tive uma infância muito pobre, muito destituída 

e desde a infância eu aprendi com uma avó, a mãe de minha mãe, muitas coisas sobre o nosso passado 

de sofrimento e de escravidão neste país. Desde pequeno eu fui um inconformado... Eu sempre fui 

um indignado”.  

Chamamos de exunidades atributos ou qualidades do orixá Exu encontrados de forma patente 

na personalidade de Abdias. Exu, como orixá da individuação no sistema nagô, é a força sagrada que 

leva todas as coisas à realização, fazendo com que se tornem naquilo que são.  

Dignas de destaque são algumas virtudes que desde muito cedo acompanham Abdias e vão 

fazer parte de toda sua trajetória: sentimento de revolta, protagonismo, devoção à palavra e luta.  

E é forçoso começar falando da vida, posto que no pensar africano ancestral não há dicotomia 

ou divórcio entre fé e vida, sagrado e profano, natural e sobrenatural ou vida e religião. Escreve 

Risério (1996, p.60): “Desse modo, um iorubano não falaria de sua ‘religião’ – mas da vida iorubana. 

E logo nos defrontaríamos com os orixás”.  E o próprio Abdias compreende que é necessário falar da 

vida com os seus variados e complexos processos de desenvolvimento. Escreve ainda o negro ativista: 

“É preciso lidar com a vida primeiro e depois aprender a conceituá-la. Conceituá-la e até dar-lhe uma 

dimensão transcendente”. E explica: “porque para nós, que acreditamos nos orixás, o ciclo é uma 

realidade transcendente” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.35). 

E na contramão da ditadura e do absolutismo da razão estabelecida pelo pensar dicotômico 

eurocêntrico de brancura, escreve ainda Abdias: “Não é apenas uma abstração,não é uma coisa 

puramente conceitual, abstrata; é um movimento concreto que tem uma relação direta com o ser, com 

a vida terrena e com a vida no Orum...”. 

Desse modo, na tessitura da existência, que abordaremos, já se pode detectar a força cíclica 

do sagrado que governa (ciclicamente) a história, segundo acepção africana. E em retrospectiva, 

Abdias reconhece: “Talvez seja uma sorte essa bênção dos orixás, de eu poder ao longo da minha 

                                                 
136 Documentário, Senado Federal, SENADOC. 
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vida, tomar importantes decisões, amparado numa combinação relativamente simples, entre o instinto 

que me preserva e a lógica que me rodeia”(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.60). 

Foge às possibilidades e também aos intentos delimitados de nosso trabalho descrever uma 

minuciosa e linear história da trajetória de Abdias. Elisa Larkin Nascimento (2014, p.15), viúva e 

companheira de sonho e ativismo de Abdias Nascimento por 36 anos, autora do livro Abdias 

Nascimento: grandes vultos que honraram o Senado,escreve em sua obra em chave introdutória: 

É grande o desafio de escrever um livro sobre a vida e obra do senador Abdias 

Nascimento. Em primeiro lugar, o autor se depara com um volume enorme de dados 

e informações, devido à longevidade do biografado e à ampla gama de atividades e 

áreas de atuação em que se engajou: teatro, poesia, pintura, jornalismo, dramaturgia, 

autoria de ensaios, ativismo cívico e político, curadoria de projeto artístico, produção 

intelectual como pesquisador, estudioso e professor universitário.  

Nossa tese dialoga com a perspectiva historiográfica que compreende a história pessoal de um 

indivíduo com os seus agenciamentos como documento histórico. Em se tratando de populações 

subalternizadas, com suas sagas e vozes sistematicamente silenciadas, perquirir suas biografias 

(entendendo-as como fonte histórica) implica estabelecer um trabalho de fazer memória no rastro de 

identidades construídas nos mais diversos contextos; no nosso caso, no contexto afro-brasileiro de 

subalternidade advinda do processo escravista.  

O presente trabalho, então, pretende dar voz aos historicamente silenciados e visibilidade aos 

proscritos e/ou inferiorizados pelos cânones de uma chamada “história oficial” construída, 

ideologicamente, para exaltar e legitimar os “caçadores”. Confessada e historiograficamente nos 

interessamos pelos “caçados” no intento de detectar pegadas, ouvir vozes, perquirir sendas, decifrar 

estratégias e descobri\construir\contar versões outras em contranarrativas.   

Brito (2018, p.78), dialogando com abordagens historiográficas sensíveis aos agenciamentos 

das populações escravizadas enfatiza “que esses trabalhos partem do princípio que a história é 

polifônica e apontam para a complexidade do contexto escravista, lançando mão da chamada micro-

história, mas sem esquecer e fazer diálogo com as grandes estruturas da época”. E continua: “Esta 

historiografia tem mostrado que os escravos foram agentes históricos e minaram de dentro o sistema 

escravista. Os agentes históricos são agentes de uma história que ao mesmo tempo os produz e é 

produzida por eles”.  

Nosso intento é, pois, acessar a trajetória de Abdias Nascimento enfatizando, sobretudo, a 

representação que o intelectual-ativista-religioso construiu de si mesmo e, concomitantemente, de 
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seus irmãos e irmãs de raça e de destino; o que já desvela um itinerário decolonial na ordem do 

protagonismo em que o negro, de objeto de análise (“negro-tema”) assume o papel de sujeito do 

discurso (“Negro-Vida”). Assinala Ney Lopes (LOPES apud.SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.9) 

se referindo aos idos dos anos 1950:  

Até aí, e apesar de experiências como a da Frente Negra, o indivíduo afro-brasileiro 

era, assim, basicamente ‘uma coisa examinada, olhada, vista, ora como ser 

mumificado, ora como ser curioso, ou, de qualquer modo, como um risco, um traço 

da realidade nacional... A esse ‘negro-tema’, Guerreiro contrapunha o ‘negro-vida”, 

‘despistador, protéico, multiforme’, que ‘é hoje o que não era ontem e será amanhã 

o que não é hoje, nunca se deixando imobilizar. 

Nos termos de Stuart Hall (2009, p.327)137, a vida negra, como qualquer outra vida, não escapa 

do domínio da representação e, por isso, “é somente pelo modo no qual representamos e imaginamos 

a nós mesmos que chegamos a saber como nos constituímos e quem somos”. Em termos 

autobiográficos, podemos fazer um paralelo entre Abdias e Mandela no que tange ao eixo 

pessoal/coletivo de suas ocupações e preocupações. Silva (2016, p.44), na dissertação de mestrado 

intitulada “A poética da esperança: sentidos políticos nas memórias de Nelson Mandela”, escreve 

sobre este, o que pode ser aplicado, devidamente, àquele:  

A narrativa propõe um eu coletivo. Mandela ao narrar a sua vida, vizibiliza a história 

dos milhões de sul africanos que ficaram no anonimato (...). Mandela é um eu que 

representa muitas pessoas, um eu que enuncia a voz de uma vivência comunitária, 

partilhada por nós.  

Para Abdias, sua existência pessoal só se explica devidamente no liame inquebrantável com a 

família africana e diaspórica, esteja em que parte do mundo estiver, razão pela qual podemosfalar do 

“eu-coletivo”.  

Desse modo, uma biografia no horizonte africano está sempre imbricada ao coletivo e dele 

internamente dependente. Abdias, exemplarmente, conforme já falamos, é uma das raras figuras da 

preta gente no Brasil que se preocupou (ele mesmo) em protagonizar um rico arquivo sobre si e a luta 

plurifacetada do povo negro africano e afrodiaspórico. Pode-se dizer que Abdias produziu e organizou 

sua biografia. Isso é um feito de extremada transgressão no contexto do Brasil escravocrata. E isso já 

manifesta o valor que conferiu à história, à memória e à documentação na conjunção 

oralidade/escrita/imagem/arquivo. Nessa perspectiva, assinala Vavy Pacheco Borges (2006, p. 218) 

                                                 
137 Ver sobre identidades negras diaspóricas o artigo de Stuart Hall (2009, p. 317-330), Que “negro” é esse na cultura 

negra? 
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“penso que as melhores biografias são aquelas em que o autor não só não se esconde, mas constrói a 

narração de certa forma acompanhando seu percurso de pesquisa”.   

O Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), no contexto de comemoração 

dos 90 anos de Abdias, promove a Exposição Abdias Nascimento – 90 anos: memória viva, que 

assume também formato de um livro de 55 páginas138. O subtítulo Memória Viva já situa, 

inconfundivelmente, o plano ancestral africano sobre o qual a biografia/autobiografia de Abdias é 

produzida e exposta; dizendo de outro modo, como Abdias Nascimento é representado e, sobretudo, 

como se autorrepresentou. Desse modo, memória, condição de possibilidade da identidade pessoal e 

coletiva, não se tem (como uma entidade autônoma), mas se faz... E se faz contando – cultivando o 

repetir139. É dessa forma que se pode falar de “memória viva”140. Nos termos de Vansina(1982, 

p.215), “todo africano é, até certo ponto, um contador de histórias”. E diz ainda: 

Uma das peculiaridades da memória africana é reconstituir o acontecimento ou a 

narrativa registrada em sua totalidade, tal como um filme que se desenrola do 

começo ao fim, e fazê-lo no presente. Não se trata de recordar, mas de trazer ao 

presente um evento passado do qual todos participam, o narrador e sua audiência. 

Abdias Nascimento, desvelando africanidades em conexões atlânticas, constrói sua existência 

num vínculo profundo e fecundo com a palavra situada no domínio de Exu. E sua vida, nessa 

perspectiva, se transforma num arquivo ou biblioteca de variados saberes. Sublinha Vacine (1982, 

p.216) acerca da memória dos tradicionalistas dizendo que ela “constitui uma verdadeira biblioteca 

onde os arquivos não estão ‘classificados’, mas totalmente inventariados”. Ensina Amadou Hampâté 

Bâ (2003)141: “Na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima”. Dessa feita, falar 

de Abdias implica, amiúde, deixá-lo falar mediante imbricadas teias de lembranças/esquecimentos, 

seletividades, discursos, textos e símbolos nas insurgentes Artimanhas da história (ANTONACCI, 

2014, p.73-112) partejando, no labor mnemônico ancestral, contranarrativas sob o signo da 

decolonialidade. 

Abdias, em conexões atlânticas África-Brasil142, lança mão, dentre tantos expedientes e 

estratégias, de uma gama de simbologia capaz de semantizar sua compreensão da memória ancestral, 

                                                 
138 NASCIMENTO, Elisa Larkin (Org.) Abdias Nascimento 90 anos – memória viva. Rio de Janeiro: IPEAFRO, 2006. 
139 Diz Hampâté Bâ (2003, p. 14) em Amkoullel, o menino fula: “Nunca nos cansamos de ouvir mais uma vez, e mais 

outra a mesma história! Para nós, a repetição não é um defeito”. 
140 O conceito de memória, em perspectiva africana está umbilicalmente ligado à noção de palavra, o que abordaremos 

no próximo capítulo.  
141 Cf. orelha da obra, embaixo da fotografia do autor. 
142Escreve Câmara Cascudo (2002, p. 30), enfatizando permanências de saberes africanos no solo brasileiro: “Pelo Brasil 

inteiro, norte, centro, sul, as vozes infalíveis, cada ano no ciclo de Natal, ressuscitam o temário africano, coroação do Rei 

congo, Embaixador, guerras, danças, glórias conquistadoras que o tempo não consegue murchar”. Nas palavras de 
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uma das quais é a apropriação do ideograma Sankofa143que exprime, nas palavras de Elisa Larkin 

Nascimento, a compreensão de que  

Sempre podemos retificar nossos erros, e complementar nosso conhecimento. 

Símbolo da busca de valores culturais africanos para informar a consciência de 

identidade, o ideograma é uma estilização do pássaro que vira a cabeça para trás, 

representando o mesmo conceito do bastão do porta-voz do Estado e no banco real 

da soberania (In: NASCIMENTO, E., 2006, p.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva mística afrodiaspórica o tempo goza de valor espiritual, e sua compreensão manifesta 

o sentido e a meta da vida. Nele, o passado e o velho são realidades fundamentais para o presente e o 

devir. Nessa perspectiva, os ancestrais– os que antecederam – assumem responsabilidades com a sorte 

dos seus; e esses, pela memória, estabelecem a ponte necessária para o fluxo e o refluxo da chama 

vital. Fazer memória, nesse âmbito, não significa meramente recordar, mas, antes, atualizar. Os que 

foram ontem continuam sendo hoje (pela memória) e os que hoje são podem não mais ser (pelo 

esquecimento). Memória, pois, no âmbito ancestral não é um dado engessado ou uma realidade 

acabada, mas um facere.      

                                                 
Antonacci (2014, p. 211), Cascudo, mediante suas crônicas, “subverteu a geopolítica hegeliana e a universalização da 

metafísica ocidental, entrevendo performances africanas em vários circuitos”. Jose Flavio Sombra Saraiva, em África 

parceira do Brasil: relações internacionais do Brasil e da África no início do século XXI(2012, p.14) escreve: “Há um 

atlantismo brasileiro. Sua história ilumina os movimentos históricos e atuais da interação africano-brasileira”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6:  Imagem: Sankofá – Ocupação Abdias. 

Foto: André Seiti. 

Fonte: acervo pessoal Ipeafro.  
 



130 

 

 Será, então, no contexto diaspórico, na consciência subjetiva de ser um “africano exilado” que 

Abdias vai dar curso à tarefa de “catar” a memória esquecida de sua extensa família espalhada pelo 

mundo numa saga forjada pela violência colonial. Fazer memória, nessa situação, significou para 

Abdias assumir a missão de reunir o que fora dispersado e unificar saberes em cacos; enfim, a 

memória assume um víeis político porquanto obriga voltar ao passado para significar o presente e, 

em conexões dialógicas, abrir sendas para um futuro libertário e benfazejo para a população negra144.  

 A gênese do processo de encontro de Abdias com o passado (ou “raízes africanas”), como 

abordaremos mais adiante, deu-se mediante o contato com as comunidades de terreiros – espaços por 

excelência de memória dos povos em diáspora. Nas palavras de Sodré(1988) o candomblé exerce a 

função de “reconstrutor vitalista” da memória africana e, portanto, instância de real grandeza na 

produção de novos, criativos e insurgentes arranjos identitários. Diz o próprio Abdias: “Agredido de 

todos os lados, foi em suas religiões ancestrais que o africano encontrou um espaço onde se apoiar e 

defender o que lhe restava de identidade humana” (NASCIMENTO, 2002, p.100). 

 Sublinha, sugestivamente, Elisa L. Nascimento (2006, p.11-12) que a saga de recomposição 

da memória do povo negro em dispersão se assemelha à história do reinado de Osíris e sua irmã, Ísis. 

Osíris é assassinado e seu corpo é estraçalhado; Ísis assume a tarefa de reunir os pedaços do corpo do 

irmão, restituindo, desse modo, a vida e a integridade perdidas. Esse feito mítico portentoso ocorrido 

nos primórdios dos tempos remete, por analogia, à luta dos povos africanos cujos corpos foram 

brutalmente “esquartejados” e espalhados pela terra. Enfatiza Elisa L. Nascimento: “O momento atual 

é de reunir pedaços e restabelecer conexões”. E conclui: “Aí está o cerne da vida e da obra de 

Abdias...”.  

O fazer memória em perspectiva abdiasiana leva à consciência de si (em estado irredutível de 

pertencimento) e esta conduz à construção identitária e à realização do destino. Em seu processo 

mnemônico em chave decolonial, Abdias tomou consciência da excelência de sua ascendência 

africana e do sequestro histórico sofrido por sua gente. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o 

voltar-se para o passado o conectou com suas raízes ancestrais roubadas, também o fez consciente de 

seu papel de “catador” e transmissor das histórias de seu povo e, em consequência, guardião contumaz 

das sublimes peripécias do passado e do presente de sua família africana e afrodiaspórica. E é desse 

                                                 
144 Escreve Afonso Drumond no contexto da Exposição dos 90 anos de Abdias: “O Sankofa, ideograma adinkra, simboliza 

a ligação entre os dois pisos da Exposição e nos traz o ensinamento de colher do passado para melhor sabermos quem 

somos hoje, em busca do amanhã que seremos capazes de construir, sempre” (In: NASCIMENTO, E., 2006, p.14). 
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lugar de guardião que Abdias, ao fazer memória, faz-se a si como protagonista de sua saga e de seu 

destino. 

Considerando os primeiros momentos da trajetória de Abdias Nascimento desde Franca, sua 

terra natal, até o Quilombo dos Palmares, onde foram depositadas as suas cinzas junto a um pequeno 

pé de baobá. 

Essa sugestiva frase proverbial servir-nos-á como porta de acesso a uma sucinta, mas 

necessária, passagem sobre a vasta, rica, intensa, longeva e multifacetada biografia de Abdias 

Nascimento (1914-2011), considerada à luz do sagrado.  

É, pois, então, no tecido da vida de Abdias que intentamos rastrear o sagrado, nomeadamente, 

Exu – o deus da palavra, da comunicação, da dialética, da contradição, dos caminhos e estradas, da 

inventividade, da realização, da resistência e da luta; divindade, porque ligada ao desenvolvimento 

de todas as coisas, constitui a força indispensável para o desenvolvimento da “semente” afim de ver  

que chegue a sua plena maturação; em linguagem filosófico-aristotélica, diríamos que Exu, com o 

axé que carrega, é condictio sine qua non para que todas as coisas, inclusive a existência humana, 

sofram o processo de passagem da “potência ao ato”. 

 Escreve Botas (1996, p.33): “Na teologia tomista existe o conceito de ‘eidade’: tudo tem a 

sua razão ôntica, de ser. Todas as coisas têm, em potência, tudo aquilo que necessitam para serem o 

que realmente são. Este é o princípio de Exu: possibilitar que as coisas venham a tornar plenamente 

a sua vida interior...”.Assinala nessa direção Santos (1986, p. 131): “Princípio dinâmico e de expansão 

de tudo o que existe, sem ele todos os elementos do sistema e seu devir ficariam imobilizados, a vida 

não se desenvolveria”.É nesse horizonte que Trindade (1985, p.98) vai afirmar Exu como “motor do 

destino pessoal”. Escreve:  

Exu contém em si a dialética do ‘eu’ social e individual. Em seu aspecto coletivo 

representa o princípio dinâmico da existência individualizada e da comunicação 

entre os diversos seres ou categorias existentes. Sob o aspecto individual, isto é, 

enquanto força que reside em cada ser humano, é o elemento motor do destino 

pessoal. 

Desse modo, o quase um século do trajeto existencial do “negrinho/semente”, Abdias, nascido 

em Franca (interior de São Paulo) aos 14 de março do ano de 1914, até o seu derradeiro suspiro aos 

97 anos no dia 24 de maio de 2011, na cidade do Rio de Janeiro, e a entrega ritualizada de suas cinzas 

ao solo sagrado do Quilombo dos Palmares, é compreendido como um processo de construção de sua 

identidade inconfundivelmente negra porque fincada na seiva viva da tradição africana que o ativista 
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encontrou no percurso de sua vida nas comunidades de terreiro, e não no catolicismo no qual foi 

formado desde a infância.     

Com isso queremos dizer que já desde menino/semente Abdias Nascimento traz consigo, de 

forma germinal, conteúdos exúnicos que se tornarão patentes no seu processo de maturação. A 

propósito, escreve sugestiva e metaforicamente a poetisa Iara Rosa145: “Abdias é semente. Criou 

muitas árvores em vários cantos do planeta (...). Esse negócio de morte nunca foi para Abdias. 

Semente Abdias”. Aplicamos, nessa perspectiva, a Abdias as palavras que Lewis R. Gordon146 

dedicou a Franz Fanon prefaciando a obra Pele negra, máscaras brancas (2008, p.12-13):  

Há um ditado do povo akan (na região do Golfo da Guiné) que ensina que os sábios 

já são sábios de nascença, não se transformam em sábios, referindo-se assim às 

pessoas que já nascem ‘velhas’. A outra dimensão desta observação é que tais 

pessoas morrem jovens. Mesmo quando elas vivem quase um século, suas ideias 

permanecem tão vivas que seus autores parecem estar perpetuamente jovens.  

Segundo Santos (1986, p.131), em Os Nàgô e a morte, Exu “é o princípio da existência 

diferenciada em consequência de sua função de elemento dinâmico que o leva a propulsionar, a 

desenvolver, a mobilizar, a crescer, a transformar, a comunicar”. Exu, continua escrevendo, “deve 

desempenhar seu papel, de tal modo que ajude a pessoas para que ela adquira um bom nome e o poder 

de desenvolver-se”. Podemos dizer que a obtenção de um “bom nome” constitui, no plano ancestral, 

uma narrativas heroica. Dizendo de outro modo, o ancestre é per se um herói de seu povo. A 

propósito, um dos símbolos de Exu é o òkòtó, 

Uma espécie de caracol e aparece nos motivos das esculturas e como emblema entre 

os que fazem parte do culto de Èsù (...). O Òkòtó simboliza um processo de 

crescimento. O Òkòtó é o pião que apoiado na ponta do cone – um só pé, um único 

ponto de apoio – rola ‘espiraladamente’ abrindo-se a cada revolução, mais e mais, 

até converter-se numa circunferência aberta para o infinito.... (SANTOS, 1986, 

p.133).  

 Nessa perspectiva simbólica, òkòtó ou caracol pode ser imagem adequada para se 

compreender a longa e plural trajetória de Abdias Nascimento. E também não é aleatório o fato de o 

círculo ou a roda atravessar a experiência negra africana e afrodiaspórica. É nessa perspectiva, a 

propósito, que se pode pensar a biografia de Abdias como um grande é dinâmico xirê. Lélia Gonzalez, 

                                                 
145 Poetisa e artista plástica. Poema Semente Abdias (In. Ocupação Abdias/Org. Itaú Cultural, 2016, p.15). Escrito feito 

em Armação dos Búzios (RJ) em outubro de 2011, após falecimento de Abdias. 
146 O professor e escritor Gordon é presidente da Associação Filosófica Caribenha e professor de Filosofia, Religião e 

Estudos Judaicos na Universidade Laura H. Carnell e diretor do Instituto para o Estudo do Pensamento Racial e Social 

do Centro de Estudos Afro-Judaicos da Universidade de Temple.  
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na introdução da obra de Abdias,Axés do sangue e da esperança (1983), escreve sob o título 

“Griot&Guerreiro” acerca do negro ativista: 

A poesia de Abdias Nascimento tem muito a ver com sua pintura e com seu 

teatro.Exatamente porque cada registro nos remete ao outro numa espécie de 

circularidade, tematizando em suas respectivas linguagens, um campo cultural 

alternativo àquele totalitariamente imposto pela cultura dominante...  (GONZALEZ 

apud. NASCIMENTO, 1983) 

E enfatiza ainda Léa Garcia no horizonte da experiência da circularidade africana e 

afrodiaspórica: “No xirê de sua vida, nosso negro griot canta muitos outros orikis, dançando-os ao 

ritmo da opanijé, do alujá, do adarrum e tantos outros, ao passar por terras míticas e/ou reais”. Nessa 

perspectiva, a biografia de Abdias reverbera conexões latentes e patentes Brasil/Áfricas. Tais liames 

podem ser captados na mesma direção que escreve Antonacci (2014, p.113): “Corpos sem fronteira 

que a ‘tempestade progresso’ esparramou nas margens do atlântico negro, constitui aproximação 

preliminar a indícios de corpos negros entre reinos de suas visões cósmicas”. 

2.3 Abdias-Menino (0 a 15 anos): voz dissonante 

Abdias Nascimento nasceu no dia 14 de marco de 1914. É filho de dona Georgina Ferreira do 

Nascimento (Dona Josina) e do senhor José Ferreira do Nascimento. Seus pais tiveram, além de 

Abdias, mais seis filhos, um dos quais, Ismênia, que se suicidou; segundo Abdias, talvez por não 

alimentar conformismos e submissões como os demais irmãos, à exceção do ativista que escreve: 

Éramos seis irmãos e uma irmã – uma família negra e pobre; desde a infância com 

os pés descalços, tentávamos contribuir, eu e o meu irmão mais velho, para a magra 

economia da casa. Ele, aprendiz de alfaiate; eu, entregando leite e carne às portas 

das casas burguesas da cidade, isto bem cedinho, antes de começar as aulas do grupo 

escolar às oito da manhã. Ganhava alguns tostões nessas tarefas e outros tantos no 

período da tarde, limpando o consultório de um médico ou lavando vidros vazios e 

entregando remédios para a freguesia de uma farmácia (NASCIMENTO, 

2002,p.27). 

 No poema “Mãe” Abdias (p.21-22) narra em escrevivência acerca do seu núcleo familiar:  

Navego tua gota em mim/espessa gota nos/bagos do meu pai José/não o carpinteiro/ 

mas o sapateiro/ José Ferreira Nascimento/ em tua gota navegante/ nos bagos de 

José/vieram o Benedito e o Rubens/ também chamado coronel café/ o José filho 

alcunhado Dedé/ depois o Oliveira metalúrgico/ Antonio o doador de coragem e 

alegria/ iluminado dos Orixás/e da materna valentia/ perdido vim eu/ o navegador 

sem bússola/ da mesma gota tua/ fertilizante dos óvulos/ da maninha Ismênia/ frágil 

mãe adolescendo. 
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Sua mãe era doceira e ama de leite, e seu pai sapateiro. Seus pais eram católicos, como quase 

todos os habitantes de Franca daquela época. José, católico mais fervoroso que Dona Josina que, 

mesmo católica, matinha também relação com o espiritismo kardecista.  

Franca respirava a atmosfera do catolicismo tradicional e familiar forjador de valores que 

Abdias vai se distanciando e se contrapondo ao longo da vida. Manifestações de religiões afro-

brasileiras eram vividas na clandestinidade e, por essa razão, não apareciam claramente no cenário 

religioso da cidade. Abdias não teve contato direto com essas tradições religiosas no solo francano.   

Nascido no interior de São Paulo, apenas 26 anos após a denominada abolição da escravatura 

(13 de maio de 1888). Franca, sua terra natal, também era chamada de “capital dos sapatos”.  

O antigo Arraial de Capim Mimoso, situado entre os rios Grande e Sapucaí Mirim, 

na rota do gado dirigido ao sertão de Mato Grosso, tinha o clima arejado em virtude 

dos mais de mil metros de altitude em que estava situado e da rica vegetação. Em 29 

de agosto de 1805, ganharia o nome de freguesia de Nossa Senhora de Franca e Rio 

Pardo, sendo alçado à condição de entreposto em razão dos negócios agropecuários 

que ali se realizavam. O nome foi uma homenagem ao governador da capitania, 

Antonio José da Franca e Horta. Em 1824, passaria a ser denominada Vila Franca do 

Imperador para, em 1839, passar a Comarca de Franca. Precisamente no dia 24 de 

Abril de 1856, a Comarca de Franca é elevada à categoria de cidade e em 1889, por 

votação da Câmara Municipal, passa a ser denominada simplesmente Franca 

(ALMADA, 2009, p.18-19).  

Abdias nasceu e viveu até os 15 anos numa cidade com grande beleza natural, campos, 

fazendas e enormes extensões de terra onde se produzia café e se criava gado, dentre outros 

expedientes. Em meio a tanta beleza capaz de produzir no menino Abdias não poucos impactos 

estéticos, também se juntava a necessidade do trabalho, realidade não estranha a uma criança 

interiorana, negra e pobre no começo do século XX. Nessa perspectiva, escreve Almada (2009, p. 

28): “De manhã, bem cedinho, antes de começarem as aulas no grupo escolar Coronel Francisco 

Martins, era possível vê-lo descalço, aos 9 anos de idade, entregando leite e carne nas casas dos mais 

abastados da cidade”. 

No contexto escolar Abdias relata várias situações de racismo e discriminação, em face das 

quais sempre teve um posicionamento acentuadamente combativo, ainda que não tivesse condições, 

pela idade, de entender com profundidade crítica os porquês de incontáveis situações de 

discriminações sofridas na própria pele. Sobre os passeios nas fazendas, por exemplo, em que filhas 

e filhos dos fazendeiros se uniam momentaneamente aos filhos e filhas dos empregados, Abdias 

(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.38) relata: “Nós, os ‘negrinhos’, estávamos naquela condição 



135 

 

de protegidos das sinhazinhas”. E agora transparece uma exunidade no marco da transgressão. 

Continua o ativista:  

Meus irmãos ficavam felizes quando ganhavam presentes; mas eu os recebia com 

desconfiança, pressentindo um jogo maldoso nessas relações. Assim eu fui uma 

exceção entre aqueles sete irmãos, aparentemente bem ajustados na sociedade 

‘branca’ brasileira. A outra exceção foi minha irmã, que se suicidou, possivelmente 

porque também não conseguiu se ajustar.  

 Para o menino Abdias o trabalho para ajudar na sobrevivência da família se aliava aos 

maravilhamentos de uma criança diante de uma natureza exuberante e de uma terra, apesar das 

contradições, propícia ao encanto e as peraltices de uma criança feliz.  

A natureza, na infância do professor Abdias Nascimento, descortina-se como o 

brinquedo mais encantador, mais saudável, mais inteligente e mais pedagógico. A 

interação é cotidiana. Ora com um rio, ora com as árvores, noutros momentos com 

os pássaros, os ventos, as frutas e os bichos. Todo universo lúdico, sem fronteiras, 

impossível de ser explorado à sombra do tédio, se movimenta e convida aos seus 

espaços (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.29).  

O contato íntimo e prazeroso com a natureza marcará profundamente a personalidade do 

ativista negro e sua experiência com o sagrado.Abdias narra a rica experiência de, junto com os 

irmãos, acompanhar a mãe Josina quando esta ia às fazendas trabalhar como ama de leite, doceira, 

cozinheira e outras tantas atividades. O pai, José, era, segundo Abdias, um católico praticante e 

fervoroso; já a mãe, embora católica, também tinha contato com o kardecismo. E Josina era 

conhecedora das ervas e prestava não poucos serviços na localidade. Diz Abdias:  

É bem provável que os conhecimentos adquiridos por minha mãe, sobre a utilização 

medicinal das ervas, independente de ser uma herança cultural africana, tenham sido 

transmitidos por aquelas pessoas que tinham tanta experiência de vida e guardavam 

muitas de nossas tradições. Entretanto, ao contrário do que possa parecer, embora as 

religiões de matriz africanas utilizem as ervas – ensabas –, minha mãe era católica, 

no sentido, por assim dizer, formal; é bem verdade que ela dava as suas escapatórias 

pelo espiritismo de Alan Kardec; mas umbanda ou candomblé, nada disso... 

infelizmente (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 37). 

Desde a tenra idade Abdias é confrontado com histórias de dor, em especial no seio familiar, 

associada à pobreza e, sobretudo, à cor da pele. Relata: 

Meu pai era sapateiro. Minha avó Ismênia, ex-escrava fora estuprada por português, 

em Formiga, Minas Gerais. Meu pai carregou durante os 95 anos de vida a dor de 

ser um filho ‘natural’, isto é, de não ter sido reconhecido pelo pai. Minha mãe era 

cozinheira, doceira e costureira (...) Minha mãe era contratada como ama-de-leite de 

filhos de fazendeiros: nós somos sete, seis irmãos e uma irmã. É a nossa família, e 

quase todos os meus irmãos têm irmãos-de-leite (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, 

p.30). 
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Nas fazendas, Abdias relata uma situação de infância que considera de maior importância e 

que vai, em muito, determinar o conjunto da sua vida ligada ao valor da palavra na tradição africana, 

como abordaremos no próximo capítulo. O ativista conta que durante a noite mulheres se reuniam no 

galpão para contar histórias, muitas das quais relativas à sorte da negra gente. A palavra 

compartilhada, nesse sentido, desde cedo, marcou o itinerário existencial de Abdias147.   

Dona Josina, seguramente, foi figura fundamental na estruturação da personalidade de Abdias. 

Narra o ativista que toda vez que sofria discriminação na escola pelo fato de ser negro, sobretudo 

pelas professoras, era com a mãe que ele contava para combater as atitudes racistas. Não deixava 

passar... E nisso já se verifica traços do que mais tarde veio a se constituir o “negro revoltado”, ou 

“desaforado”, “ingrato” e a lista segue ao infinito...  

Abdias foi se tornando paulatinamente um negro que não aceitava desaforos, injúrias, 

preconceitos ou discriminações; e nesse itinerário dona Josina tem lugar preponderante. A propósito, 

narra o próprio Abdias em entrevista a Roraya Martins Patrocínio148: “Tenho uma alma libertária e 

acho que herdei a força para brigar pelos direitos humanos e contra o racismo de minha mãe que era 

brigona. O orgulho de ser afrodescendente vem inspirado do meu pai, mais tranquilo e de uma 

dignidade enorme”.  

Abdias narra um fato que marcou profundamente sua trajetória de defesa da população negra. 

Segundo o ativista, foi com sua mãe Josina que ele teve a primeira aula de pan-africanismo e toda sua 

longa caminhada é devedora dessa ocorrência que ficou gravada em sua memória de forma indelével. 

Tal fato marcou a infância de Abdias e por essa razão sempre costumava contar quando o assunto era 

a sua infância.  

Diz Abdias: “Eu tinha um companheiro chamado Filisbino, que era muito pobre e, além disso, 

órfão de pai e mãe (...)fazia o maior sacrifício para frequentar as aulas, pois não tinha a mínima 

condição” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.50-51). Certo dia, a mãe de um outro estudante 

branco estava agredindo fisicamente Filisbino enquanto pessoas assistiam a cena de forma 

indiferente. Abdias lembra que quando sua mãe viu a cena de violência contra o negro Filisbino, 

partiu com bravura em socorro do menino indefeso. Pela primeira vez Abdiaspresenciou sua mãe 

lutar fisicamente. A dócil Josina tornara-se uma “fera”, segundo palavras do ativista.  E conclui: 

                                                 
147 Cf. SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.36-37.  Desenvolveremos essa temática quando abordarmos a questão da 

palavra.  
148Disponível em: http://www.portalafro.com.br. Acesso em: 23 maio 2017. 

http://www.portalafro.com.br/
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O envolvimento da minha mãe naquela situação conflituosa serviu, sobretudo, como 

uma lição para mim, pois ela estava ensinando para a gente que nós nunca 

poderíamos ficar de braços cruzados vendo uma cena daquelas, de uma criança 

apanhando de um adulto, uma estranha, ainda mais sendo branca, que, além da 

pancadaria, procurava humilhar o menino pela sua origem e pela cor de sua pele. 

Aquela atitude da minha mãe foi, de fato, uma lição formidável de que eu nunca 

esquecerei (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.50-51). 

Abdias recorda quão irritado ficava quando, nos passeios pela casa grande, ia com a mãe nas 

fazendas, sobretudo as professoras lhe chamavam de “tição” quando fazia suas peraltices de criança. 

Era o confronto, já inicial, com a situação de humilhação destinada ao negro contra qual ao longo de 

sua vida tornou-se um combatente contumaz. Mas o projeto de “negro revoltado” já se anunciava na 

tenra idade. Afirma Abdias: 

Isso tudo já me irritava muito. Eu não sei, até hoje, o que é que eu tinha dentro de 

mim, que não conseguia me conter. Era um veneno, ou uma semente, ou uma luz, 

mas o certo é que desde criança, eu reagia contra esse tipo de tratamento (SEMOG 

e NASCIMENTO,2006, p. 39). 

No que se refere à experiência teatral no tempo de infância, Abdias narra que sempre era 

excluído de encenar nas peças da escola, apesar de gravar todas as falas. O espaço do teatro foi vivido 

pelo pequeno Abdias como lugar de racismo e exclusão, teatro esse que terá, contraditoriamente, 

lugar proeminente em sua luta de combate ao racismo e de afirmação da negritude. Relata Abdias: 

“Mas naquela época eu mordi do amargo fruto do racismo, porquanto, no grupo escolar Coronel 

Francisco Martins, onde eu fiz o meu primeiro ciclo de estudos, eu nunca fui um dos alunos escolhidos 

para as festas de fim de ano”. E relata ainda: “Eu decorava todos os monólogos, as poesias que todos 

os garotos representavam... porém, eu jamais fui escolhido para representar” (SEMOG E 

NASCIMENTO, 2006, p. 47). 

Desde pequeno Abdias manifesta alma insubmissa e transgressora, pois impossibilitado de 

encenar na escola ele reúne, juntamente com seu irmão Rubens, amigos e amigas e encenam em sua 

própria casa, “fazendo uma réplica representando quase todos aqueles números das festas de fim de 

ano do Grupo escolar”; o negrinho cria alternativas, não se acomoda ante os impedimentos externos; 

cria novas possibilidades a partir dos interditos, quase sempre de cunho racial. Transgredir está no 

domínio de Exu, o deus da contradição. 

Outro fato manifesta de forma paradigmática a embrionária alma exúnica de Abdias no sentido 

do problematizar o socialmente naturalizado e engendrar o contraditório na ordem estabelecida. 

Abdias narra que, tendo arrumado um bom emprego como contador numa fazenda, mandou às favas 

o emprego porque no dia marcado para o pegarem na estrada antes encheram o caminhão de rações, 
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ferramentas, produtos de limpeza, galinhas etc. Depois de encherem o caminhão foram pegar Abdias 

e quiseram que ele entrasse num caminhão repleto de galinhas e outros produtos, o que o menino, 

projeto de revolta, se posicionou contrariamente, recusando o emprego para surpresa, perplexidade e 

insatisfação de seus pais. Confessa o negro revoltado: 

Aquilo me indignou de uma tal maneira que eu peguei a minha maletinha pobre lá 

de cima da carroceria e falei em bom tom, consciente, como se fosse gente grande 

com muita experiência de vida: ‘Escutem aqui, vocês avisem lá que eu não vou para 

esta porcaria de emprego (SEMOG E NASCIMENTO, 2006, p.56). 

E diz ainda: “Esse tipo de situação se repetiu por várias vezes na minha vida. E por várias 

vezes eu tive que brigar muito, argumentar, endurecer, recuar. Mas jamais deixei que esse 

preconceito, esse racismo, me atropelasse como se eu estivesse desatento diante das circunstâncias 

da vida” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 56). 

Desde tenra idade Abdias é, forçosamente, levado a se confrontar com a situação da população 

negra no Brasil recém-saído do regime escravocrata. “A avó materna, dona Ismênia, por exemplo, 

havia sido escrava. Assim como ela, também moravam em Franca muitos outros negros que viveram 

na condição de cativos” (ALMADA, 2009, p.22). Relata o próprio Abdias:  

Nas fazendas que visitávamos praticamente todos os negros, homens e mulheres, 

eram crias, filhos, netos e ex-escravos que trabalhavam em serviços domésticos. 

Haviam assimilado a cultura do branco. É provável que não tivessem interesse pelas 

suas origens, pelas culturas africanas. Eles não eram denominados escravos, mas a 

estrutura do regime escravocrata estava mantida ali, como se fosse imutável 

(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 36). 

No contexto de nossa tese é importante sublinhar a situação de penúria e desamparo da 

população negra no alvorecer do século XX no Brasil e, em particular, na cidade de Franca – terra 

natal do ativista cuja vida consistirá em protestar de variadas formas contra tão perversa e desumana 

situação, mas também construir estratégias e caminhos de resgate da dignidade da população africana 

e afrodiaspórica sistematicamente vilipendiada. 

O fim da escravidão havia deixado boa parte da população negra numa posição de 

marginalidade na sociedade brasileira. Sem emprego nas antigas fazendas, levas de 

ex-escravos se dirigiam às cidades, onde eram preteridos na busca de alguma 

ocupação remunerada. O retorno às fazendas, ou a permanência nelas, era o que 

ocorria em grande parte de casos, tendo como consequência o surgimento de novas 

formas de dominação e exploração a que ex-cativos ficariam condicionados sob 

aquelas circunstâncias (ALMADA, 2009,p. 23). 

Relata o próprio Abdias:  
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Não sei se foi felicidade, ou infelicidade, eu ter nascido numa época tão tumultuada. 

Havia ainda o rescaldo das lutas abolicionistas, e a grande massa de africanos 

escravizados não tinha tido tempo de tomar pé das suas próprias vidas. Estavam eles, 

por assim dizer, perambulando pelas cidades e até pelos campos. Isso afetava todas 

as famílias (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.30). 

É mister assinalar que a história da escravidão não é a narrativa exclusiva e equivocada da 

pura vitimização da população negra, mas antes, uma história repleta de revoltas, lutas, fugas, 

construções de quilombos e um sem número de estratégias (antes, durante e depois da escravidão) no 

horizonte da resistência149. “Compreender as atitudes e sentimentos, os valores e normas, que 

norteavam as ações marcadas por uma racionalidade própria de inúmeros escravos prestes a serem 

vendidos, passa pela superação do mito da ‘coisificação’ do escravo” (BRITO, 2018, p.88).  

Nessa perspectiva, é possível captar a saga do povo negro como narrativa de um povo criativo 

e capaz de engendrar protagonismos históricos, mesmo nos maisdesfavoráveiscontextos de 

dominação.  

Fora os atos de rebeldia, portanto, os negros também travavam por outras vias a luta 

pela liberdade. Apresentavam suas expectativas diante do futuro, tentando saídas para 

equacioná-lo, criando entidades como a Associação Beneficente Socorro Mútuo dos 

Homens de Cor (ALMADA, 2009, p. 25).   

 Nas palavras de Almada (2009, p. 26), a “alma de Abdias fora ‘sensibilizada’, ainda em idade 

muito tenra, pelo sofrer de sua gente, pela saga de seu povo, mas também pela beleza da cultura 

negra”. E a cidade de Franca, outrora tão vasta e encantadora, foi se tornando paulatinamente pequena 

para os sonhos e ambições do pequeno Abdias. Exunidades vinculadas ao desejo indômito de superar 

barreiras e limites, de buscar curiosa e intrepidamente o desconhecido vão alimentar a paixão de 

Abdias pelo estudo, a despeito dos posicionamentos contrários do pai, que associava o estudo a um 

caminho de sofrimento para os negros em virtude de viverem numa sociedade pensada e organizada 

no ideário de brancura.   

Um dos argumentos ou justificativas utilizadas pelo senhorJoséera um caso conhecido no 

lugar de um negro que se suicidou depois de ter se formado em Medicina e não encontrar pacientes 

para tratar. Abdias fala acerca do pai: “No seu medo de uma vida fora dos padrões estabelecidos, ele 

dizia que não era importante estudar, que estudo só dava sofrimento e aporrinhação” (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p.57). Se grandes eram as barreiras apresentadas pelo pai e pelo próprio 

                                                 
149 Nessa perspectiva, indicamos o livro de José Ênio Brito (2018) Leituras afro-brasileiras: ressignificações 

afrodiaspóricas diante da condição da escravatura no Brasil. Especificamente sobre o assunto, ver capítulo III (p. 81-

106): “As respostas dos cativos”. 
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contexto de Franca no início do século XX, a pulsão indômita que inquietava Abdias sempre foi 

maior.   

Já perto de sua formatura no curso de contabilidade, Abdias dirige-se para a grande São Paulo 

num momento político em torno das disputas eleitorais entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, nos 

últimos anos da década de 1920. À parte o fato de questões de ordem política, o desejo mais visceral 

de Abdias era ver o desfile da Guarda Civil pelo qual esperava com ansiedade. Mas, para forte 

decepção de Abdias, todos os membros da Guarda eram brancos, sem exceção. Fala frustrado, in 

extremis:  

Fiquei assim, como dizem agora, encucado, e pensava sobre como é que podia existir 

uma Guarda Civil sem ter ao menos um guarda negro. Um pretinho só valia à pena. 

Mas, antes mesmos de chegar a Franca, eu formei para mim mesmo: ‘Quer saber, 

Abdias? Eu vou voltar para São Paulo, e vai ser rapidinho’ (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p.60).  

 Saltam aos olhos, pois, como a questão racial, desde muito cedo, foi sentida e problematizada 

por Abdias e como a ausência do negro nos lugares de destaque da vida social foi sendo percebida e 

combatida pela semente de um “negro revoltado”. E razões de sofrimento e exclusão não lhe faltaram 

para dar vazão ao sentimento de revolta, social e religiosamente condenado pela moral cristã.  

 E lendo na fase adulta sua história, Abdias manifesta em chave poética sua biografia 

intercambiando o profano e o sagrado numa única e mesma biografia onde o sistema mutilador da 

vida negra abria, pelas feridas, frestas mediante as quais trespassavam a chama divina necessária à 

transfiguração. 

 Franca emerge na consciência de Abdias como lócus da contradição, porquanto desvela tanta 

beleza natural e simultaneamente as mutilações sistemáticas de corpos negros, em especial de sua 

negra mãe escarificada no fazer doce e dar do leite de seu peito à elite francanamente branca.  

A importância que conferiu aos estudos e à qualificação profissional, por conseguinte, 

contribuíram decisivamente para a saída de Abdias, aos 15 anos, de Franca para a grande São Paulo 

alistando-se em 1930 no Exército. Como não tinha idade requerida para alistar-se, burlou sua certidão. 

Tal expediente reverbera competências exúnicas de envergadura onde a trapaça pode ser concebida 

não raro como expediente necessário para a realização de expedientes impossíveis de serem 

realizados pelo puro cumprimento da lei ou anuência incondicional ao estabelecido.    

Conta Abdias:  
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E no meu adeus a Franca, ao partir em busca de São Paulo, da esperança, uma agonia 

eu levava no peito. A imagem de minha avó materna Francelina. Fora escrava lá para 

as bandas de Uberabinha, em Minas Gerais. Os sofrimentos foram demais. Ao mudar 

para Franca endoidou. Teve que ser internada naquele inferno chamado Juqueri. 

(SEMOG e NASCIMENTO, p.61). 

 No corpo da avô Francelina jaz a história de massacre da negra gente. O período de 1930 é 

caracterizado por uma grande agitação política em virtude da proximidade do golpe militar, e Abdias 

recebe um telegrama falando do estado doentio de sua mãe. Vendo a impossibilidade de se ausentar 

legalmente do quartel para ver sua mãe, que supunha morta ou em estado terminal, decidiu fugir do 

quartel. Relata Abdias: “Avaliei bem as consequências de qualquer ato precipitado que viesse a tomar, 

mas não tive dúvidas e decidi fugir para ir ver minha mãe...” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, 

p.68). 

 Quando Abdias chega à terra natal a mãe já estava sendo velada e se aproximava a hora de o 

cortejo seguir em direção ao cemitério. Esses fatos são não apenas pertinentes para o nosso trabalho, 

como relevantes, pois, no cenário do féretro da mãe estava contida a sorte maldita da população negra; 

morrer de tanto trabalhar para alimentar e sustentar as casas e os cofres dos brancos. A dor 

incomunicável sentida pelo filho ante o cortejo da mãe Josina reclamava inexoravelmente um 

caminho a ser trilhado sob o signo da revolta. Confessa o negro revoltado: 

Senti uma desconfortável revolta nesse dia, pois estavam presentes os chamados 

grandes da cidade... Fiquei muito revoltado naquela ocasião porque, no fundo, a 

minha mãe morreu de trabalhar demais... Eu me arrastava naquele momento, com o 

peso e a dor de uma perda irreparável... (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.69). 

A frase supracitada “morreu por trabalhar demais”constitui como que um atestado de óbito 

dado pela própria subjetividade do ativista. No poema “Mãe” em escrevivência, Abdias enxerga nos 

braços martirizados da doceira Josina “buquês de queimadura e cicatrizes” (NASCIMENTO,1983, 

p.17)150.   

Lélia Gonzalez, prefaciando a supracitada obra de Nascimento (1983), diz,referindo-se ao 

poema “Mãe”,que “ninguém melhor que o poeta negro para cantar o amor à mulher-mãe”, poema da 

                                                 
150 Conforme expusemos no início do capítulo, Dona Josina ocupa lugar determinante na biografia de Abdias. O poema 

“Mãe” é retrato de sua vivência. E o próprio ativista narra: “Pelas manhãs, normalmente, minha mãe percorria a residência 

dos seus fregueses de doces [...] Os doces em geral eram feitos à noite [...].  A polpa do marmelo e da goiaba, formava 

com o açúcar uma pasta fervente, avermelhada e cheirosa que de instante a instante explodia em bolhas ígneas nos braços 

roliços e brilhantes de minha mãe. Vezes sem conta acompanhei minha mãe durante aquelas noites docemente afanosas; 

enquanto o luar, no quintal, derramava sua palidez sobre as laranjeiras em flor, no fogão a lenha crepitava nas labaredas. 

Naquela luz de fogo eu gostava de contemplar o rosto redondo e sereno de minha mãe. Convivia intimamente com ela 

nessas noites, recebendo lições diretas e exemplares da sua energia, da sua bondade, da sua esperança e da sua compaixão” 

(NASCIMENTO, 2002, p. 27-28). 
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mulher que nutriu o ativista com o “leite” da revolta, da defesa à negra gente indefesa e da 

solidariedade racial. Tais marcas atravessaram a biografia de Abdias até o último suspiro do lutador, 

do combatente – do herói.   

2.4 “Santo bruto” em Sampa (A hora do punho forte) 

A biógrafa Almada (2009, p. 39-50) aborda esse período da vida de Abdias sob o título: 

“Caserna, bofetões e boemia: a vida agitada em uma São Paulo racista”. E nas primeiras linhas do 

capítulo faz alusão a um dos pronunciamentos de Abdias quando diz: “Foi com uma cusparada, com 

uma cusparada, que São Paulo me recebeu naquele ano de 1929” (p.39); cusparada nos sonhos de um 

jovem aventureiro que se abria cheio de esperançapara um mundo novo e desconhecido... 

Importante salientar que levar uma “cusparada” no rosto, tal como Abdias subjetivamente 

interpretou, traz à baila um sentimento de profunda humilhação moral, o que revela que não é apenas 

o corpo na sua materialidade que é alvo do poder colonial, mas também à “alma”. Humilhação é a 

trilha predileta utilizada pelo sistema de poder para a desumanização. No que se refere à população 

negra, o que o sistema exigia era um corpo dócil, humilde e curvado ante o senhor (do céu e, 

sobretudo, da terra).Por vezes, as piores dores e ultrajes são de ordem moral. Diz Mbembe (2018, 

p.225):  

O potentado colonial jamais derrogou essa regra. Em todas as etapas de sua vida 

cotidiana, o colonizado era submetido a uma série de rituais de submissão, uns 

sempre mais prosaicos que outros. Era possível, por exemplo, que lhe fosse exigido 

se sacudir, gritar, tremer, se prostrar aos frêmitos na poeira do chão, ir de um lado 

para o outro, cantando, dançando e vivendo a sua dominação como necessidade 

providencial. 

 Agora vamos abordar o momento em que Abdias vai assumir mais radical e publicamente a 

defesa da dignidade da população negra e o faz com as armas que dispõe, o corpo; corpo pronto e 

disposto à luta, ao enfrentamento, à porrada. O que Abdias não admite é abaixar a cabeça, entrar pela 

porta dos fundos ou assumir um comportamento servil. Paulatinamente se vai gestando, a partir da 

crueldade e ambiguidade do racismo no Brasil, o “negro revoltado”, o “negro ingrato”, o “negro 

desaforado”, o “negro sem papas na língua” etc.    

 Cacciatore (1977, p.240),em Dicionário de cultos afro-brasileiros, define o termo santo bruto 

como “transe violento, sem uma iniciação anterior”; é o santo ainda não trabalhado. Consideramos, 

pois, santo bruto como metáfora adequada para compreendermosessa estação beligerante da vida do 

ativista. Deixando a terra natal, Abdias parte para a grande São Paulo no alvorecer da idade nutrindo 
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o sonho de uma vida melhor e mais cheia de significado. A grandeza de Franca tornou-se assaz 

pequena e estreita e, por essa razão, incapaz de conter as buscas e os ideais do negro chamado mais 

tarde por Kabengele Munanga, “cidadão do mundo” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006). 

A questão da partida de Abdias de Franca não se restringe a um dado histórico, mas, em nosso 

trabalho, ganha também um valor simbólico de real valor; este não nega aquele, mas antes lhe oferece 

uma instância hermenêutica diferenciada. “Saída” implica busca, movimento, abertura ao novo, 

ultrapassamento das medidas, transgressão; características atribuídas ao orixá Exu, o deus dos 

caminhos, das estradas, das encruzilhadas e fronteiras.  

Fato digno de menção é a memória que Abdias faz dos sonhos e fantasias de adolescente e, 

mais significativo ainda, é a (sua) interpretação que ele mesmo oferece. Considerada sob as lentes do 

sagrado, aponta para uma dinâmica de transcendência e expansão. Relata o ativista: “Eu pensava em 

inventar um veículo com o qual nós pudéssemos percorrer o mundo inteiro. Era um veículo fantástico, 

todo equipado e com proteções, que não sei como comparar, se pensarmos na tecnologia que existe 

hoje” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 53). E segue interpretando a fantasia: “Esse sonho, na 

verdade, era uma ansiedade de ultrapassar os limites, era uma vontade louca de alçar voo, de 

liberdade, de soluções que a cidade de Franca, onde eu vivia, não comportava mais”.  

Abdias reconhece que os sonhos e as não poucas fantasias eram coisas próprias dos 

adolescentes de sua época, mas ao mesmo tempo destaca em sua alma algo de incomum, algo que, 

de algum modo, o distanciava dos seus pares. Por isso, relata: 

muitas vezes eu sonhava sozinho, alimentando outras possibilidades, como se fossem 

uma espécie de ambições íntimas [...]. Nessas ocasiões, eu ia lá para a fronteira da 

cidade, o mais longe possível, para ver o horizonte e o sol – o chamado sol de Xangô 

(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 53).  

É, pois, sobretudo desde essa perspectiva simbólica que a saída de Abdias de Franca é 

compreendida em nossa obra; como movimento exúnico de uma semente que paulatinamente se 

expande na direção de sua plena maturação. 

Recordando quando se moveu para conhecer a grande São Paulo pela primeira vez, o ativista 

explana: “O que mais me movimentava era a possibilidade de estar disponível, apto a conhecer o 

novo, sob qualquer circunstância...” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 59). E conhecer o novo no 

sentido de sair da terra natal implicava cortes profundos e não poucas dores e perplexidades, uma das 

quais, segundo o ativista, foi romper com a família e partir para terras desconhecidas. A família, na 
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cosmovisão africana e afrodiaspórica, ocupa um lugar de singular importância. O sistema escravista 

não foi capaz de destruir esse valor provindo do solo africano. Casamentos de escravizados e 

construção das “famílias-de-santo” são explicitações da força familiar no universo africano. Relata 

Abdias: 

[...]foi muito difícil convencer meu pai e minha mãe de que iria embora. Foi um 

trabalho muito complicado e delicado, pois a família negra tem essa característica, 

uma grande dificuldade de cortar laços, de interromper a convivência cotidiana com 

um afastamento daquele tipo que eu me propunha (SEMOG e NASCIMENTO, 

2006, p. 61). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Abdias do Nascimento 

Fonte: livro Abdias Nascimento:o griot e as muralhas. 

 

Relata o ativista: “Entrei para o Exército em 1930, com 16 anos, como voluntário. Eu me 

alistei em função de sair de Franca (...) e sem compreender muito bem, mas guiado por um instinto, 

por uma intuição, eu queria sair dali para tentar, para ver o mundo fora daquilo” (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p.67). 

 Abdias se alistou no Segundo Grupo de Artilharia, em Quitaúna, próximo de São Paulo. 

Conta Abdias que, nessa época de sua vida mesmo, “completamente ignorante, tolo e sem meios de 

me orientar em assuntos políticos” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.67), ainda assim se dispunha, 

sem conhecimento crítico da matéria, a distribuir exemplares de um jornal comunista de nome 

Lanterna Vermelha. Nessa época também fundou um jornalzinho de nome O Recruta. Tais 



145 

 

ocorrências reverberam um movimento por parte de Abdias que, ainda de forma rudimentar, 

participar das questões políticas.  Pela criação do jornal, sua vinculação com a palavra escrita.  

Abdias, ainda no Exército, depois da Revolução de 1932, começa a participar como militante 

da Frente Negra Brasileira. Nesse período começa sua atuação mais direta e orgânica no combate à 

discriminação racial e a crescer na consciência e no entendimento de um “orgulho coletivo” da 

negritude, posto que o orgulho pessoal, segundo narra, herdara do pai desde a infância. Relata: 

“Aquela militância na Frente Negra trouxe uma serie de descobertas importantes, e também me 

permitiu ir construindo um novo tipo de consciência, uma visão mais ampla das problemáticas 

raciais” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.78) 

E nesse contexto de serviço militar e crescimento na participação da luta contra a 

discriminação racial, Abdias, já na faixa etária de seus 18 anos, intensifica a luta em defesa da causa 

do negro acentuadamente pela força do braço. 

A violência da discriminação racial era, não raro, combatida pelo poder do punho forte; da 

luta pelos meios possíveis (organização, reunião, reivindicação, diálogo, discussão e, se preciso, 

“porrada”); impossível era não lutar, não combater... Diz o lutador: “Nós encarávamos, como se diz 

no popular, qualquer parada no sentido do enfrentamento, da reação física e conforme o caso era 

mesmo de se quebrar tudo. Não tinha outro jeito a não ser na porrada, porque era assim que os racistas 

nos tratavam...” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.78). E tratavam, dentre tantas formas de 

violência, física e simbólica, impedindo a entrada de negros, por exemplo, em barbearias, cinemas, 

ruas e bailes. 

 Conta o ativista: “Eu e Rodrigues Alves já tínhamos uma espécie de código de honra, que era 

de resolver as questões com a mesma violência com que éramos atingidos” (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p. 79). E dia antes: “... esse meu processo de tomada de consciência militante, 

um ponto considerável de ser registrado é o que trata das agressões sofridas na época, que ajudaram 

a abrir bem os meus olhos, mas principalmente a consolidar esta minha consciência de antirracista”.  

Esse posicionamento de defesa ante as agressões racistas da sociedade de então levou Abdias 

a ser preso sob o poder da violência física policial. Sobretudo, em 1936, quando Abdias e seu amigo, 

Rodrigues Alves, cabos do Exército, entraram numa briga por serem discriminados num bar. A norma 

era que negros entrassem pela porta dos fundos. Não demorou para o início da pancadaria; chegando 

o delegado, doutor Egas Botelho, o delegado da Ordem Pública e Social do Estado de São Paulo, 
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tomou partido dos agressores racistas. Conta Abdias: “Mas nem pensamos duas vezes, e ele também 

entrou na porrada. O delegado não saiu ileso da confusão” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 80).   

Abdias, depois de alguns dias, é encontrado pela polícia e levado de forma violenta e vexatória 

pela rua. Relata: “Nós fomos levados pelo meio da rua tomando porrada, e era tanta pancada daqui, 

tanta pancada dali, foi um vexame! (...) Para aquelas pessoas, nós éramos mais dois bandidos que a 

polícia acabara de agarrar” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.80). Abdias não tardou em ser 

desligado do Exército e conta: 

Com esse desligamento do Exército, começou outra via dolorosa, porque a pessoa 

que é excluída dessa maneira fica sempre na mira da polícia, e nós já estávamos 

fichados no Gabinete de Investigações. Era uma perseguição sem tréguas sobre a 

gente, viramos cartas marcadas em São Paulo. E tinha outro agravante, pois, na nossa 

luta de buscarmos instrumentos contra o imperialismo, contra o colonialismo, nós 

também éramos conhecidos como membros da Ação Integralista Brasileira. Isso 

significava que nós éramos subversivos mesmo, e a todo instante éramos presos 

(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 81). 

 É nesse contexto que Abdias decide vir para o Rio de Janeiro e conta com a ajuda de Rodrigues 

Alves, que lhe passa o contato de um amigo que residia no Morro da Mangueira,paraonde Abdias se 

dirigiu no ano de 1936, nos idos de seus 22 anos, numa situação, segundo relata, de “completo 

desamparo”; e vai morar no Morro da Mangueira num quartinho próximo à Escola de Samba Estação 

Primeira de Mangueira, fundada no ano de 1928. Tinha, então, a Escola de Samba, oito anos de 

existência. 

Ao deixar São Paulo, o jovem também deitaria para traz – pelo menos 

provisoriamente – a vivência com o racismo tão ostensivamente explicitado, gerador 

de tantos conflitos, de violência física, de quebra-pau, respondidos; ‘olho por olho, 

dente por dente’ por aqueles dois jovens de alma insubordinada (ALMADA, 2009, 

p. 50). 

2.5 “Roncó” santo no Rio de Janeiro 

Almada (2009, p. 51-60) trata esse período da vida de Abdias sob o título: “Rio de Janeiro: 

Escola de samba, candomblé e vida intelectual intensa”. Cacciatore (1997, p. 234) define “roncó” 

como “camarinha, quarto sagrado, espécie de claustro, onde as futuras iaôs são recolhidas, por 

determinado tempo...”. Essa é a imagem que utilizamos para designar, sobretudo, a fase da vida de 

Abdias no Rio de Janeiro, na qual ele começa a participar dos terreiros de candomblés no morro da 

Mangueira e depois em Duque de Caxias – na Baixada Fluminense. Esse momento constitui o começo 

de uma virada profunda na trajetória de Abdias. O contato com os terreiros vai lhe oferecer a senha 



147 

 

de entrada na ancestral tradição africana. Também o contato com intelectuais da estirpe de Solano 

Trindade será decisivo na construção de sua identidade afrocentrada.      

Abdias chega ao Rio de Janeiro no ano de 1936. Em São Paulo já havia iniciado sua militância 

orgânica na Frente Negra Brasileira e também no integralismo. Mas, sobretudo, o ativista traz de São 

Paulo a revolta de uma terra que lhe recebera de forma violenta e hostil pelo simples fato de ser negro. 

Brigas em defesa da igualdade de oportunidades e prisões estavam inscritas na pele do “negro 

revoltado”.    

No Rio de Janeiro, Abdias, numa situação de desproteção e vulnerabilidade, vive praticamente 

de biscates e trabalhos fortuitos. O mais comum e previsível para um jovem negro naquelas condições 

seria trilhar o caminho da marginalidade. Assinala Abdias: “Tudo levava a isso, uma vez que não 

tinha ninguém que me orientasse, as companhias não eram das melhores, não tinha amizade de 

pessoas que pudessem me ajudar; vivia numa situação de completo desamparo” (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p. 82-83).  

Desamparo não apenas humano ou material, mas lhe faltava a companhia das divindades; o 

catolicismo no qual foi criado não lhe oferecia a chama necessária capaz de movimentar as 

profundezas de sua alma desde cedo rebelde e atenta ao racismo. No integralismo, de orientação 

marcadamente fascista, de vertente religiosa vincadamente católica, Abdias encontra motivações para 

defender a pátria e a cultura nacional ante o intervencionismo norte-americano. Grande importância 

teve para o ingresso no integralismo a figura de Plínio Salgado. “Fundada em 1912 por Plínio 

Salgado, seus objetivos eram: a defesa da identidade nacional, o resgate do patrimônio cultural 

brasileiro, o princípio da autoridade, a prática cristã, o anticomunismo e o anti-liberalismo” 

(ALMADA, 2009, p.2).  

A experiência no integralismo oportunizou ao jovem pobre vindo do interior e residente num 

morro carioca marcado pela marginalidade o contato com uma casta de alto refinamento intelectual 

jamais vivido por Abdias. Participar do integralismo significou na trajetória de Abdias uma enorme 

emancipação e ampliação dos horizontes. Narra Nascimento: 

Para um jovem do meu estrato social, sem nenhum apoio, ter buscado aquele 

engajamento nas atividades integralistas já foi um grande feito; até me admiro, pois 

o mais comum, para um rapaz naquelas condições em que eu vivia, era ter me 

transformado num marginal, num arrombador ou coisa parecida (SEMOG e 

NASCIMENTO, 2006, p. 82). 
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 No integralismo Abdias pode estabelecer contato com figuras como Alceu Amoroso Lima e 

Dom Helder Câmara, dentre tantas outras personalidades. Diz Abdias:  

Conversar com essas pessoas era formidável, ampliava meus horizontes. Eu 

encontrava ali oportunidades que nunca tive antes. O integralismo foi para mim uma 

grande escola de vida. Foi ali que comecei realmente a entender de arte, literatura, 

economia, educação, defesa nacional, os grandes problemas nacionais e outras 

questões de fundamental importância na vida do país (ALMADA, 2009, p.53). 

Verifica-se na justificativa de Abdias para o seu ingresso no integralismo, mesmo sem 

tematizar a questão racial, sua preocupação para com o coletivo e, no que tange à importância de lidar 

com intelectuais de envergadura, sua devoção à palavra, à literatura, à arte; expedientes que já na 

infância, germinalmente, o menino-semente dava fortes sinais de inclinação. Narra:  

Foi nessa época que frequentei muito o Café Gaúcho, ponto de encontro e de 

concentração da grande intelectualidade. O Café Gaúcho ficava no Centro do rio, na 

esquina da São José com uma outra ruazinha, me parece que a rua da Quitanda. Os 

intelectuais se encontravam para aquela conversa descontraída e sadia, sempre sobre 

os fatos atuais. [...]. Ali tinha uma turma muito boa de cabeça, gente já feita na vida, 

já realizada, e aquela situação de poder lidar, conversar com esse tipo de pessoas era 

formidável, ampliava meus horizontes existenciais (SEMOG e NASCIMENTO, 

2006, p.83). 

 Em 1937, Abdias se desliga do integralismo, sobretudo por detectar procedimentos racistas 

contra os negros e suas legítimas reivindicações. Ele mesmo sente na pele procedimentos 

discriminatórios por parte de alguns membros. Expõe Abdias: “O meu problema era o racismo de 

alguns integralistas contra os negros, que era a minha bandeira principal” (In: ALMADA, 2009, p.54). 

Não tardou e Abdias sai da Mangueira e vai morar em Duque de Caxias, lugar de destaque do seu 

encontro com as raízes africanas através da religião.  

 Roncó, como já assinalamos, que stricto sensuse relaciona ao processo iniciático, em nossa 

obra assume valor de uma metáfora para significar o período da vida de Abdias em que o ativista se 

confronta com o mundo religioso afro-brasileiro e, a partir dessas ocorrências interiores, encontra o 

que ele nomeia a “alma negra”. É o momento dametanoia ou, na linguagem cristã, conversão; no 

caso, para o mundo dos orixás. Podemos chamar esse momento de “guinada abdiasiana”.  

O Rio de janeiro, mais especificamente a Baixada Fluminense, tem o mérito de oferecer a 

Abdias, com especial participação do babalorixá Joãozinho da Goméia, o tesouro ancestral africano 

preservado nos espaços de terreiros. Conta Abdias: 
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Passei a frequentar regularmente os terreiros e a conviver com outro tipo de 

intelectual. Um deles era o poeta Solano Trindade, um amigo querido, com quem 

discutia e brigava muito por causa daquela sua história de Partido Comunista; mas 

ele conhecia a grandiosidade da cultura negra, ele tinha essa consciência. Outro era 

Abgail Moura, compositor e grande maestro, e que era o regente da Orquestra Afro-

Brasileira. Convivi também como Joãozinho da Goméia, que comandava um enorme 

terreiro de candomblé em Duque de Caxias (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 

87). 

E continua: 

Essas relações de amizades me permitiram ir cada vez mais fundo na construção de 

uma consciência da minha dimensão africana, que eu já estava perdendo; se não 

fosse esse acaso biográfico, eu acabaria sendo igual a tantos, mais um desses 

intelectuais esquecidos das suas origens. 

 Se em São Paulo a luta de Abdias teve o acento do pugilato, agora um outro caminho de 

interioridade lhe era oferecido. Relata:  

Ao mesmo tempo começava a viver outro tipo de realidade do negro. Já não se 

tratava só de protestar, ou reagir com aquelas atitudes violentas, como acontecia em 

São Paulo. Não se tratava de que, no Rio de Janeiro, o racismo fosse diferente, mas 

em São Paulo a reação era mais explícita. Por outro lado, no Rio de Janeiro, os negros 

tinham uma relação mais direta com a sua cultura, através dos seus terreiros, dos 

seus candomblés, e isso foi uma nova educação para mim; pois antes eu reagia 

instintivamente contra a discriminação, era uma necessidade de enfrentar aquela 

opressão como uma atitude de guerra, sem outro fundamento que não fosse a justiça, 

os direitos do cidadão (SEMOG e NASCIMENTO, p. 87). 

E segue narrando: “Mas, no Rio de Janeiro, havia outra dimensão. Eu pude entrar naquilo que 

era a alma negra, e compreender as nossas tradições culturais” (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, 

p.87-88). Nesse momento Abdias “começa a viver outro tipo de realidade do negro” que, para além 

de protestar ou alimentar atitudes violentas, começa a captar uma nova dimensão do combate que 

passa pelo elemento cultural e religioso; é sua “dimensão africana que é recobrada”. Confessa:  

Essa nova realidade me tocou fundo porque o que passei a viver não tinha nada a ver 

com teorias, era um contato direto com uma prática inteiramente nova. Por mais 

desconhecida que fosse para mim, a cada momento me permitia algum tipo de 

descoberta que desvendava um mundo de sabedoria fascinante, que me transformava 

num ser, num homem cheio de uma inédita e vibrante energia. Isso me fez crescer 

aos saltos, me fez muito bem, e permitiu que eu exorcizasse toda aquela educação 

católica na qual fui criado. 

 Para o nosso trabalho, esse processo de metanoia vivido por Abdias é de fundamental 

importância porque sinaliza o seu encontro impactante com o mundo dos orixás e a redescoberta de 

valores que o ativista não suspeitava existir. Através da religião Abdias afirma encontrar o que chama 
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de “filosofia da cultura negra”. Segundo narra, foi o encontro e contato com suas “raízes” que deram 

nova dimensão a sua vida e a sua luta. Nas palavras do ativista:  

Esse contato com a religião africana e com as minhas origens me fez meditar, refletir 

sobre minha vida e sobre o meu povo. Eu próprio percebia a minha transformação. 

O mundo em volta tomava outro sentido; ser negro passava a ter outros significados, 

bem distintos daqueles aos quais os brancos, ou os racistas, tentavam nos reduzir 

(SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.88).  

Mas importante salientar que a vida de Abdias, também no que tange à dimensão religiosa 

não seguiu uma linearidade; as biografias são quase sempre cheias de idas e vindas, encontros e 

desencontros.  

Nesse período, em virtude de estar cursando o curso superior de Economia, Abdias ingressa 

no Exército, na Escola de Formação de Oficiais da Reserva, e escolhe seguir a carreira de oficial da 

cavalaria. Nesse mesmo período começa a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Abdias é pego 

distribuindo panfletos contra a presença das forças norte-americanas. Por essa razão, é preso na 

Penitenciária Frei Caneca151 e desligado do Exército. Relata: “Nem preciso falar que fui expulso do 

Exército pela segunda vez. Mas, solidariamente, meus amigos de faculdade de Economia insistiram 

com a direção da escola e eu consegui me formar economista em 1938” (ALMADA, 2009, p.58).  

Na penitenciária, Abdias trava contato com comunistas, integralista e ex-integralistas. 

Também Carlos Prestes152 estavapreso na mesma penitenciária na condição de preso incomunicável. 

Segundo relato de Abdias, a penitenciária transformou-se em espaço de muitos debates e formação 

permanente.  

 Nesse mesmo ano, depois de seis meses de prisão, Abdias retorna a São Paulo (Campinas) e 

dá início, juntamente com Agnaldo de Oliveira Camargo e Geraldo Campos de Oliveira, dentre 

outros, à organização do Congresso Afro-Campineiro. Narra: 

Nós discutimos vários aspectos da população negra, mas sobretudo, as questões que 

diziam respeito às desigualdades e à pobreza. Esse congresso foi marcante na minha 

vida. Primeiro, como capacidade de organização, e, segundo, por poder descobrir 

que com competência era possível fazer alianças com forças que nãoeram nossas, 

mas que estavam sensíveis ‘a nossa causa’, como foi o caso da Escola Normal e do 

Instituto de Ciências e Letras (ALMADA, 2009, p. 59). 

                                                 
151O complexo penitenciário Frei Caneca estava localizado na zona central da cidade do Rio de Janeiro.  
152Luís Carlos Prestes (1898-1990) foi militar e político brasileiro, secretário-geral do Partido Comunista do Brasil. Teve 

como esposa Olga Benário, morta na Alemanha por câmara de gás no período nazista. Prestes foi eleito um dos 100 

maiores brasileiros de todos os tempos. 
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O contato de Abdias com o mundo dos orixás na Baixada Fluminense fez parte de um caminho 

existencial atravessado de muitas buscas e aventuras, dentre as quais viagens, boemia, e prisões. Um 

dos momentos mais caros nessa trajetória foi, no Rio de Janeiro, a criação da Santa Hermandad 

Orquídea. Gerardo Mello Mourão, em 2001, fez um pronunciamento em homenagem a Godofredo 

Iommi na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, que deixa bem expresso o caráter 

aventureiro e poético da Hermandad. Testemunha Mourão: 

Godo estudava economia, mas o que é economia? A única economia que pode nos 

interessar é a economia salutis: a economia da salvação [...]. Então abandonamos a 

economia e descobrimos aí que éramos todos poetas, todos tínhamos montões de 

cadernos, de versos horríveis, tínhamos todos vinte e um anos. Mais tarde, em um 

café que se chamava Victoria, fizemos um pacto ao qual nos mantivemos fiéis 

durante 60 anos. O pacto do Victoria, como se chama em nossa linguagem de sagrada 

maçonaria, opacto do Victoria: jamais nenhum de nós o traiu, em todos oscaminhos 

maus e bons que fizemos na vida. Queimamos todo poder na praça pública, foi feita 

uma fogueira como se queimam as naves e Godo saiu com a consigna: ‘Ou Dante ou 

nada!’ Ou escrevemos à altura de Dante, ou não fazemos nada. [...] Éramos seis, não 

tínhamos grana para pagar aluguel, vivíamos no mesmo quarto, seis pessoas, 

dormíamos no chão...durante três anos lendo dia e noite a Divina Comedia, El 

Quijote; Holderlin, e assim vivíamos, e nos chamávamos Santa Hermandad de la 

Orquídea (NASCIMENTO, 2014, p. 139-140). 

 A participação de Abdias na Santa Hermandad Orquídea constitui uma escola de vida repleta 

de aventuras, experiências inusitadas, liberdade e aquisição de novos conhecimentos que, de algum 

modo, ofereceram conteúdos para o ingresso, logo a seguir, de Abdias, no mundo da arte teatral. 

2.6 Santa Hermandad Orquídea e Teatro Experimental do Negro 

Nos idos da década de 1940 o Rio de Janeiro pulsa política e culturalmente e é nesse clima de 

efervescência que Abdias vai adentrar no coração da cidade estabelecendo conexão periferia↔centro. 

É o corpo negro em movimento, desconhecendo lugares fixos e engendrando mobilidades. Verifica-

se que para Abdias lugar de negro não é só no morro ou baixada, tampouco somente no samba ou 

macumba. Lugar de negros são todos os lugares.  

Escreve Almada: 

Durante sua primeira estadia na cidade, ele adentrara no âmago da ‘alma negra’. Ou, 

se preferirmos, no núcleo mais denso e rico da cultura popular brasileira, ladeado 

por conversas com integrantes da Estação Primeira de Mangueira e pelo contato com 

ogãs e ekédes (cargos litúrgicos) do candomblé em Caxias, entre outras situações 

vividas naquela cidade (ALMADA, 2009, p.61). 

  A participação de Abdias na denominada Santa Hermandad Orquídea constitui uma estação 

significativa em sua trajetória e também reveladora de sua alma repleta de sonhos e desejo de 
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liberdade; de uma liberdade que para um negro era clandestina, porque pelo sistema social racista tais 

aventuras foram endereçadas quase que exclusivamente à elite branca. Em 1940, o encontro, no Rio 

de Janeiro, de Abdias com os poetas brasileiros Napoleão Lopes Filho e Geraldo Mello Mourão, e os 

poetas argentinos Juan Raul Young, Efraim Tomás Bó e Godofredo Tito Iommi fez surgir o que 

chamaram Santa Hermandad Orquídea.   

Um grupo de poetas aventureiros que decidem viajar e partilhar das mais diversificadas 

experiências. Nesse período, preocupações de ordem política ou defesa da causa dos negros não 

estavamno focodeAbdias, tampouco dos demais poetas. Almada (2009, p.62) relata as palavras e 

compreensão de Abdias:  

‘Nós não queríamos fazer nada, apenas poesia’, rememora, começando a narrar a 

rica aventura na qual aqueles jovens artistas – talentosos, cultos e boêmios – se 

lançaram. Daí a alusão à orquídea, planta que atinge seu objetivo de vida, alcançar a 

beleza, mediante o parasitismo.     

Esse período pode ser descrito como a fase da aventura e de abertura às mais inusitadas 

situações, bem como conferências sobre variados temas, artigos e intercâmbios culturais de toda 

ordem. Mas o mais importante para ser destacado nessa estação de vida de Abdias foi sua estada no 

Peru e, mais, particularmente, quando assistia a peça O imperador Jones, escrita pelo dramaturgo 

norte-americano Eugene O’Neill em 1920. Na referida peça, o ator principal, Hugo D’Eviéri (branco), 

se pintava de preto para encenar o papel central de Brutus Jones – um negro ex-cabineiro de trem. 

 Assistir à peça representou uma grande virada na vida de Abdias, ou como o mesmo relata, 

“o grande salto qualitativo” (ALMADA, 2009, p.64) de sua existência. O fato de ver a peça constituiu 

para Abdias um momento de grande impacto interior que o possibilitou reviver sua história infantil 

marcada pela exclusão e marginalização. Reflete impactado Abdias: 

‘Senti minha alma agitada, de tal maneira, como se eu tivesse encontrado alguma 

coisa que há muito procurava, sem saber bem o que era, mas de grande importância’. 

Continua relatando: ‘Então percebi, meu Deus, como é que eu nunca fui ao teatro lá 

no Brasil? Por quê? Como pode acontecer isso comigo?’ A resposta veio rápida e 

crua, seca e sem delongas, pois estava escondida na minha própria memória. Durante 

todo o meu tempo de escola, no primário e no ginasial, o teatro sempre existiu como 

atividade lúdica, principalmente nas datas mais celebradas, mas eu jamais fui 

escolhido ou indicado para representar nada; aquilo era mais que uma exclusão, era 

como se eu não existisse (NASCIMENTO, 2006, p. 108).  

E continua:  
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Fiquei emocionado, com os olhos marejados; e ali mesmo, no teatro, antes que a 

peça O imperador Jones terminasse, a chama mais nova de fogo anunciador se 

acendia dentro de mim. De forma límpida e definitiva, eu decidi ali mesmo: vou 

voltar para o Brasil e vou fazer teatro negro. E mais, vou começar com essa peça. 

Um ator branco pintado de preto para fazer o papel principal que seria devido a um ator negro 

reverbera uma mensagem para além dos limites de um palco; é o reflexo de uma sociedade que destina 

os negros para os lugares e postos mais baixos e vis. Numa palavra, trata-se de uma sociedade que 

retira o negro do palco da vida e o rebaixa amero auxiliar, mas não protagonista ou senhor de seu 

destino.  

Nesse sentido, a decisão de Abdias em retornar para o Brasil e criar um teatro de negro, e 

ainda começar com a peça O imperador Jones, manifesta também um feito na ordem do agenciamento 

da população negra. Assumir o papel principal no teatro estava internamente relacionado a assumir 

papéis de destaque na ordem social.  

Em 1943 Abdias retorna ao Brasil, já com a decisão de criar o grupo teatral de negros, mas 

em virtude de uma briga no passado, defendendo com “punho forte” a dignidade do negro, Abdias é 

encarcerado. Em 1936, Abdias e Rodrigues Alves brigam na porta de um bar e acabam batendo no 

delegado porque se recusaram a entrar pela porta dos fundos, segundo exigência racista do 

estabelecimento.  

Em virtude dessa ocorrência foram desligados do Exército. Enquanto Abdias viajava pela 

América do Sul com a Hermandad, o processo corria à revelia. Logo em sua chegada, Abdias é preso 

por aproximadamente um ano na Penitenciária do Carandiru, em São Paulo, onde cria o Teatro do 

Sentenciado. Conta Abdias (ALMADA, 2009, p. 66): “Nós construíamos o palco, fazíamos o 

vestuário, os presos escreviam as peças e eu dirigia. E ficava ali sozinho com aqueles prisioneiros 

perigosos durante o ensaio. Mas depois tanto os guardas quanto os diretores assistiam às peças!”. 

Importante assinalar na ordem das exunidades que nem a prisão consegue prender a alma artística de 

Abdias. A arte em sua trajetória foi um hino de liberdade, mesmo na cadeia.    

Liberto da penitenciária, Abdias, com 30 anos de idade, vai dar curso ao impacto sofrido em 

Lima quando assistia à peça O imperador Jones.  Pode-se dizer que o Teatro do Sentenciado foi o 

primeiro passo na direção do Teatro Experimental do Negro. 
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Abdias, então, cria o teatro para a população negra – O Teatro Experimental do Negro 

(TEN)153 – que estreou com atores negros no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em maio de 1945 

com a mesma peça de O’ Neill. Inúmeras peças foram encenadas pelo TEN154, cuja proposta não se 

limitava ao domínio do palco, mas ao resgate da cidadania plena da população negra. Cursos de 

alfabetização, estudo sobre a história da África e do negro no Brasil, por exemplo, marcam uma 

caminhada de empoderamento e visibilidade da população afro-brasileira.  

Aquilo a que o professor Abdias Nascimento se propunha não era encenar autos 

natalinos iguais aos que os negros promoviam no século XVI [...] Não era encenar 

peças folclóricas como congadas, taieiras ou o bumba-meu-boi [...] Não se tratava 

de dar continuidade a uma tradição teatral vigente nos séculos XVIII e XIX, quando 

havia no país companhias com um elenco formado predominantemente por negros e 

mulatos, escravos ou libertos, que representavam personagens brancas com o rosto 

e as mãos pintados [...] também não se tratava de seguir a dramaturgia do início do 

século XX, quando o teatro brasileiro se revigorava não só como espetáculo, mas, 

sobretudo, como fonte de renda e expressão cultural da elite, e o negro saiu de cena, 

dando lugar ao branco e ficando com um espaço secundário, como negrinho exótico 

e cômico, de fala estridente, animalesco, naquela antiestética preconceituosa e 

alienante (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.130). 

 O próprio Abdias relata a necessidade de se criar um teatro de negros, uma vez que sentia  

a ausência do negro como protagonista. A presença de negro se restringia a 

subalternos, ridículos, como foi o caso do próprio Grande Otelo, que nunca teve a 

grande oportunidade de fazer o que ele merecia pela qualidade que tinha como autor 

dramático, de uma Pérola Negra que só vivia se rebolando, e outras por aí. (SEMOG 

e NASCIMENTO,2006, p.123).  

Do que expusemos acima se verifica e se atestam as pretensões sociais, políticas, culturais e 

estéticas do TEN, e que grande impacto causou nas décadas de 1940 e 1950. Assegurar a capacidade 

do negro de protagonizar dramas clássicos e lançar mão de obras literárias de envergadura estavam 

no caminho de ajudar a população negra a fim de reconquistar a autoestima. Não se pode deixar de 

lado o propósito do TEN de valorizar o patrimônio cultural e religioso afro-brasileiro. Peças 

                                                 
153 Importante registrar outros trabalhos teatrais desenvolvidos pelo TEN: Todos os filhos de Deus tem asas,de Eugene 

O’ Neill (no Teatro Fênix); O filho pródigo, de Lucio Cardoso (no Teatro Ginástico); Aruanda, de Joaquim Ribeiro; Uma 

cena de Calígula, de Albert Camus (que assistiu); Rapsódia negra, de Abdias Nascimento (Teatro Recreio); Sortilégio, 

de Abdias Nascimento escrita em 1951 e encenada no Teatro Municipal somente em 1957 por ter sido proibida pela 

censura. Cf. SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.146-147. 
154 Outras atividades do TEN descritas por SEMOG e NASCIMENTO (2006, p. 154-155): “Festival O’ Neill, em janeiro 

e fevereiro de 1954; o concurso ‘Cristo de Cor’ e a Semana de Estudo sobre Relações de Raça, em 1955; o lançamento 

da ontologia Dramas para negros e prólogos para brancos, organizada por Abdias Nascimento e editada pelo TEN em 

1961; o curso de introdução ao teatro negro e às artes negras, em outubro e novembro de 1964; o lançamento em 1966 do 

livro Testemunhos, organizado por Abdias Nascimento num ato poético de solidariedade paracom o Seminário 

Internacional sobre o Apartheid e o Racismo promovido pela ONU, em Brasília; a exposição inaugural do Museu de Arte 

Negra, que teve lugar no Museu da Imagem e do Som (Rio de Janeiro); a realização do Curso de Arte Negra no Museu 

de Belas-Artes, com cerca de 300 alunos; a publicação do livro O negro revoltado, em 1968; e a publicação de número 

especial dos Cadernos Brasileiros, sobre 80 anos da Abolição, em maio de 1968”. 
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encenadas, por exemplo, como Aruanda155, Filhos de santo156 e Sortilégio: mistério negro157 vão 

nessa direção. Nesse horizonte, o TEN constituía uma trincheira de combate e também um espaço de 

conscientização e construção de alternativas para uma outra sociedade cuja democracia racial 

deixasse de ser ferramenta ideológica para aprisionar e imobilizar a luta dos vitimizados.         

 Abdias não apenas assinava alguns textos encenados, mas também dirigia montagens, 

preparava atores e representava. “Ele também participaria de peças teatrais e filmes de renomados 

dramaturgos e cineastas brasileiros, como: Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues; O homem 

do Sputnik (1959), de Carlos Manga; Cinco vezes favelas – Escola de samba Alegria de Viver (1962), 

de Cacá Diegues”. 

Em 1945, no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento, com Aguinaldo de Oliveira Camargo e 

Sebastião Rodrigues, funda o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, um instrumento de ação política 

do TEN com o objetivo de lutar pelos presos políticos (a maior parte do Partido Comunista) no final 

da ditadura de Getúlio Vargas. Mas os três fundadores foram expulsos do comitê sob alegação de 

serem racistas, pois o rumo que o comitê assumira estava mais voltado para a luta de classe e não 

para a situação do negro no Brasil (NASCIMENTO, 2002, p.184-190). 

No mesmo ano (1945) Abdias, Aguinaldo Camargo, Rodrigues Alves, Isaltino Veiga, José 

Pompílio da Hora e Ruth de Sousa organizam a Convenção Nacional do Negro com a finalidade de 

colocar em pauta a situação social, política e cultural do negro, construindo propostas à Constituinte 

instalada naquele ano. A convenção reuniu quase 500 pessoas em São Paulo, e 200 no Rio de Janeiro 

(números mais do que representativos para uma iniciativa voltada à investigação das problemáticas 

que afligiam a população negra) (Cf. SEMOG e NASCIMENTO, p.152). 

                                                 
155A peça de Joaquim Ribeiro criada especialmente para o TEN. Trata da situação psicológica de uma mestiça e a relação 

das divindades africanas com os seres humanos. 
156 Peça de José de Moraes Pinho escrita para o TEN. O texto trata de misticismo e exploradores do candomblé da região 

(Xangô) com a história de trabalhadores perseguidos pela ordem policial. Foi apresentada no Teatro Regina no Rio de 

Janeiro em 1949. 
157 Peça do próprio Abdias escrita em 1951. Foi censurada por duas vezes e só foi apresentada em agosto de 1957, no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e no Theatro Municipal de São Paulo. Fala do drama amoroso e religioso de um 

negro aculturado, doutor Emanuel. Questão que exigiu a intervenção de Exu.  

No jornal Última Hora o dramaturgo Nelson Rodrigues escreve sobre Sortilégio: “O que eu admiro em Abdias 

Nascimento é a sua irredutível consciência racial. Por outras palavras: trata-se um negro que se apresenta como tal, que 

não se envergonha de sê-lo, e que esfrega a cor na cara de todo o mundo. Aí está Sortilégio, o seu mistério, que vive, 

justamente, do seu dilaceramento de negro. Eu já imagino o que vão dizer três ou quatro críticos da nova geração: que o 

problema não existe no Brasil etc., etc., etc. Mas existe” (In: ALMADA, 2009, p.77-78). 
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 O documento final registra a lista de reivindicações produzidas na convenção. Citaremos três 

como exemplo: 

1) Que se torne explícita na Constituição de nosso país a referência à origem étnica 

do povo brasileiro, constituído das três raças fundamentais: a indígena, a negra e a 

branca. 

2) Que se torne matéria de lei, na forma de crime lesa-pátria, o preconceito de cor e 

de raça. 

3) Que se torne matéria de lei penal o crime praticado nas bases do preceito acima, 

tanto nas empresas de caráter particular, como nas sociedades civis e nas instituições 

de ordem pública e particular. (ALMADA, 2009, p.82-83). 

 Para o nosso trabalho, existem essas e tantas outras iniciativas protagonizadas pela população 

negra que, abordá-las aqui, extrapolaria os interesses da nossa obra. Mas são relevantes porquanto 

revelam o enorme papel de Abdias Nascimento na luta por uma verdadeira e efetiva democracia racial 

e de valorização do patrimônio cultural e religioso afro-brasileiro158. 

 Outra ocorrência é importante registrar. No ano de 1966 (ano do lançamento do livro Teatro 

Experimental do Negro: testemunhos), o TEN promoveu um protesto público no Teatro Santa Rosa, 

no Rio de Janeiro, para denunciar uma atitude do governo brasileiro que, sediando nesse ano o 

Seminário Contra Apartheid, Racismo e Colonialismo acolheu simultaneamente a visita oficial do 

governo da África do Sul – território do apartheid.Nesse ano Abdias é excluído da comitiva brasileira 

escolhida para participar do Primeiro Festival Mundial das Artes e das Culturas Negras, em Dacar, 

no Senegal. O que o levou a enviar uma carta-declaração-manifesto (ALMADA, 2009, p.91-92).  

 As palavras e os posicionamentos de Abdias Nascimento se contrapunham à propaganda 

ideológica do governo brasileiro, e também de boa parte da intelectualidade, segundo a qual o Brasil 

era um “paraíso racial”. Abdias, ao contrário, se apresentava como porta-voz dos seus irmãos de raça, 

vitimados desde o solo africano pelo sistemático genocídio físico e simbólico. 

Era a primeira vez que um negro desse país oferecia à comunidade internacional uma 

versão diferente da ‘democracia racial’ tão celebrada pelos porta-vozes oficiais 

                                                 
158Uma outra iniciativa importante do TEN foi o jornal Quilombo, que se tornou um rico espaço de formação e debate da 

intelectualidade brasileira (Guerreiro Ramos, Edson Carneiro, Solano Trindade, Nelson Rodrigues, Rachel de Queiroz, 

Gilberto Freyre, Artur Ramos, Carlos Drummond de Andrade, entre outros). O TEN ainda desenvolveu o primeiro 

Concurso Rainha das Mulatas (1947), concurso de beleza Boneca de Piche(1948), a Conferência Nacional do 

Negro(1949). Em 1950, sob o patrocínio do TEM, foram criadas a Associação das Empregadas Domésticas e o Conselho 

Nacional das Mulheres Negras. De 26 de agosto a 4 de setembro de 1950 foi realizado o 1º Congresso do Negro Brasileiro. 

Em 1954 (janeiro e fevereiro) foi promovido o Festival O’Neill, no Rio de Janeiro; em 1955 sediou a Semana de Estudos 

Negros, e o Concurso de Belas Artes que teve como tema “Cristo Negro”. No ano de 1961 foi lançada a antologia Dramas 

para negros e Prólogo para Brancos, publicada pelo TEN, sob organização de Abdias (ALMADA, 2009 p.84-93). 
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brasileiros, invariavelmente brancos, no âmbito da ONU, da Unesco e nos 

congressos de ciência e cultura dedicados ao exame de relações raciais, ao racismo 

e/ou à discriminação racial (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.170). 

 No próximo tópico, abordaremos o exílio, ou melhor, autoexílio vivido por Abdias nos EUA. 

O contexto brasileiro da ditadura militar se torna tempo favorável para Abdias, no ano de 1968, 

estabelecer novas experiências em outras terras, alargando assim os seus horizontes. Digno de 

destaque nesse período (13 anos) foi o incremento da arte pictórica, o diálogo com o pensamento pan-

africanista e o contato com o solo africano.  

2.7 Autoexílio 

 Considerar o período do exílio ou autoexílio na biografia de Abdias nos remete às reflexões 

de Pollak em Memória e identidade (1992, p.200-212). Segundo o autor, a memória não deve ser 

considerada como verdade ontológica ou dogmaticamente estabelecida, mas antes como realidade 

fluida e construída por enviesamentos políticos prenhes de interesses. Diz Pollak que “memória e 

identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos 

como essências de uma pessoa ou de um grupo”, e afirma também que memória e identidade são 

“valores disputados em conflitos sociais intergrupais, e, particularmente, em conflito que opõe grupos 

políticos diversos”.  

No caso particular do exílio ou autoexílio de Abdias essa “disputa” fica patente, pois quando 

se fala em exílio o acento recai sobre forças externas determinantes (ditadura) e quando se fala em 

autoexílio a decisão pessoal é reforçada (ainda que concorram fatores externos).  

Risério (2012, p.370) escreve que os alvos de perseguição eram os partidos comunistas e não 

os líderes negros, razão pela qual afirma que  

basta lembrar que Abdias do Nascimento não foi expulso do país. Exilou-se [...] Friso 

este aspecto porque, posteriormente, em suas tentativas de superdimensionar o 

racismo brasileiro, Abdias passou a falar como se naquela época, o movimento negro 

tivesse se convertido em grande problema de segurança nacional.  

 Para a nossa reflexão cremos que o importante é nos darmos conta, como adverte Pollak, das 

possíveis disputas políticas que envolvem o ato de memória e também da busca de representação de 

quem fala de si. E a questão não se situa, necessariamente, no plano do verdadeiro ou falso. Escreve 

Pollak (1992, p.5):  

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 

social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também 
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dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o 

sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu 

sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem 

de si, para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da 

vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 

própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser percebida 

da maneira como quer ser percebida pelos outros. 

Para nossa tese são oportunas as palavras da historiadora Pallares-Burke (In: CUSTÓDIO, 

2011, p.19): 

Gostaria de sugerir que a autoimagem, ou melhor, as múltiplas autoimagens 

sucessivas que um indivíduo possa ter não devem ser simplesmente descartadas 

como se fossem dados nos quais não se pode confiar. A autoimagem de um escritor 

famoso ou de um estadista revela alguma coisa de sua natureza, enquanto a imagem 

que um jovem tem de si mesmo, especialmente quando ainda não sabe o que se 

tornará, é ainda mais importante. Essas autoimagens devem ser usadas – ao lado das 

imagens que outras pessoas têm desse indivíduo – como auxílio na construção de 

uma narrativa e na interpretação de uma vida. Em suma, se é verdade que a auto-

apresentação não deve ser tomada literalmente, ela deve ser, no entanto considerada 

seriamente.   

Isso posto, vale sublinhar que optamos em nosso trabalho pelo termo (auto) exílio, embora 

exilado é o termo mais fiel à autorrepresentação construída por Abdias. Custódio (2011, p.13) assume 

o termo autoexílio na sua dissertação de mestrado em Sociologia intitulada “Construindo o (auto) 

exílio: trajetória de Abdias do Nascimento nos Estados Unidos, 1968-1981”. Para o referido autor: 

Reconstituir a trajetória de Nascimento nos impõe alguns desafios e tarefas. O autor 

não fora um personagem alienado de sua própria trajetória, ou seja, onde estava e 

como estava, produzia e reproduzia um discurso em consonância com suas 

pretensões acerca da sua imagem. Em perspectiva sociológica, Nascimento era um 

‘mitógrafo de si mesmo’. Suas ideias, atividades, experiências de vida, amizades e 

inimizades, tudo passa pelo crivo e controle do que esse autor desejava expressar 

sobre si, e o sentido disso dentro dos interesses contextuais de seu discurso e 

trajetória (2011, p.13). 

 Da nossa parte, dentro dos limites e objetivos de nossa obra, faz-se oportuno assinalar que nos 

interessa para maior compreensão, em termos analíticos, de nosso objeto/sujeito de estudo, captar e 

investigar como Abdias se autorrepresentou, sendo desse modo, sensível, conforme enfatiza Albertini 

(2004, p. 22-23), “a recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu”. Sobre o exílio, o 

ativista defende o pensamento que seu exílio difere em natureza dos demais exilados de sua época, 

pois, segundo compreende, seu exílio não teve início nem em 1968 e nem em 1964.  

Interpreta o ativista: “Hoje mais do que nunca, compreendo que nasci exilado, de pais que 

também nasceram no exílio, descendentes de gente africana trazida à força para as Américas” 
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(NASCIMENTO,1976, p.25). Essa afirmação pode ser iluminada por Pollak (1992, p.204) quando 

defende que “a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que ela é um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa em sua reconstrução de si”159. 

 O tempo de exílio vai levar Abdias a se dedicar e incrementar a arte pictórica e também 

realizar um grande e valorizado trabalho de exposição de suas pinturas, em grande medida voltada 

para a temática religiosa afro-brasileira. Escreve Almada (2009, p.99): 

Aos 54 anos, Abdias passara a explorar e interpretar, por meio das artes plásticas, 

um universo simbólico impregnado dessa riqueza cultural africana, com matizes no 

Egito Antigo. Em seus quadros esse universo era evocado num colorido intenso, com 

representações vívidas, festivas, compostas por elementos do candomblé e do vodu 

do Haiti, entre tantos outros signos.    

Abdias, uma vez nos Estados Unidos160, teve oportunidade de estabelecer contatos com 

diversas organizações e lideranças afro-americanas: 

Visitou Spirit House, do poeta Amiri Baraka (Leroi Jones), em New Jersey, assim 

como o Negro Theatre Ensemble, entre outras instituições do Harlem. Esteve 

também em Oakland, São Francisco, onde foi recebido pelo presidente do partido 

‘Panteras Negras’, Bobby Seale. Depois disso, durante um ano, permaneceu na 

Universidad de Wesleyan, em Middletown, no Estado de Connecticut, participando 

do seminário ‘A Humanidade em Revolta’, promovido pelo Centro das 

Humanidades daquela instituição de ensino (ALMADA, 2009, p.97). 

Foi exatamente no contexto doexílio que Abdias vai desenvolver seu trabalho pictórico, dando 

impulso à arte de pintar, sobretudo o universo religioso do patrimônio africano e afrodiaspórico. O 

mundo dos orixás, segundo narra o místico-artista-ativista, vai causar impactos profundos nos 

espectadores americanos afastados, por razões históricas, dos valores ancestrais. Para Abdias, 

apresentar sua arte de cunho marcadamente religioso, se situa no plano da fraternidade da raça.  

 

Relata o pintor do sagrado:  

 

Apesar de serem muito mais organizados, e no atual momento, muito mais 

combativos, os negros norte-americanos não possuem a bagagem cultural dos afro-

brasileiros. Por várias razões históricas eles perderam os fios da tradição. Mas há a 

procura ativa, às vezes dramática, o que confere um grande papel à minha pintura. 

Quando eles se defrontam pela primeira vez com meus quadros, eles não entendem. 

                                                 
159Compreendemos no registro da autoimagem, o fato de Abdias, mesmo sendo casado com uma americana, não ter 

aprendido inglês, sob argumento político: “Eu não quero ser colonizado duas vezes” (ALMADA, 2009, p.101). 
160 Em Búffalo (EUA) Abdias conhece a americana (branca), Elisa Larkin, com quem se casa e mantém uma relação 

marcada pelo companheirismo militante até sua morte. 
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Mas sentem o quadro; se esforçam por compreender, perguntam, se interessam, 

estudam. Já vi gente chorando em exposições de meus quadros (NASCIMENTO, 

1975,p.51). 

No conjunto de suas obras pictóricas, de cunho vincadamente religioso, Exu tem grande 

relevância. Defendemos em nossa tese que o heroísmo de Abdias está enraizado no místico, desse 

modo sua pintura também nascera e se sustentara a partir da potência sagrada dos orixás. Explana em 

A arte negra: um espírito libertador do pintor, “cavalo”do sagrado: “No candomblé, o paradigma 

opressivo do poder branco, que há quatro séculos vem se alimentando e se enriquecendo de um país 

que os africanos sozinhos construíram, não tem lugar nem validez” (NASCIMENTO, E. 2018, p. 38). 

E completa de forma paradigmática para a nossa tese:  

É por isso que os orixás são fundação da minha pintura. Para mim a imagem e a 

significação que eles incorporam ultrapassam a simples percepção visual-estética – 

são a base de um processo de luta libertária dinamizado por seu amor e sua comunhão 

e engajamento. ‘Muito longe estão os orixás de um suposto ‘arcaísmo’, como distantes 

se acham das ‘imagens remissivas dum passado harmonioso’ compensando ‘uma 

realidade fatual árida’ (NASCIMENTO apud NASCIMENTO, E., 2018,p.38). 

Porque se sabe habitado pela potência dos orixás, diz Abdias: “O que importa ser rotulado de 

‘pintor instintivo’, ‘artista ínsito’, ‘neoprimitivo’ ou qualquer outra das muitas codificações da crítica 

convencional?” (NASCIMENTO, E. 2018, p.38). Para a sustentação de nossa tese entendemos como 

relevante o dizer do pintor Abdias, que citaremos abaixo por nos introduzir nos motivos profundos 

de suas obras pictóricas. A nosso juízo, Abdias mergulhado no mistério do candomblé, produziuo que 

podemos chamar de um Tratado Pictórico de Mística da Libertação. Expõe: 

Pinto Ogum e me comunico com a divindade do ferro, da guerra, da vingança, 

companheiro de armas dos seres humanos, irmãos que lutam por liberdade e 

dignidade. E quando evoco na tela a Iemanjá, mãe de todas as águas do Universo e de 

todos os Orixás,celebro aquela que vigia maternalmente sobre a fertilidade da raça 

negra, alerta contra agressão implícita em determinados controles de natalidade de 

interesse do branco. E depois Xangô – tempestade, fogo e raio – praticando a justiça, 

militante de todos os movimentos pela restauração dos nossos direitos fundamentais. 

Quando menciono Ossaim, convoco o reino da natureza, das matérias-primas. Inimiga 

da poluição e cultivadora das plantas e ervas da medicina e farmacologia tradicional 

da Mãe África, Ossaim protege a saúde da nossa gente e a pureza do nosso ambiente. 

Ifá condensa a sabedoria tradicional; em seu corpo literário e, através deste, expõe o 

passado, examina o presente, revela o futuro; fornece o conhecimento que nos capacita 

planejar o nosso rumo. Seu corpo literário, dos mais extensos e complexos, contém 

inigualávelbeleza poética. Oxumaré resume a alegria colorida e vital da nossa raça, 

expande sua natureza lúcida. Oxum patronesse das artes, doadora generosa de amor, 

enriquece nossas vidas com sua doçura dourada. Exu é o gênio trocista dos caminhos 

e encruzilhadas do universo; mensageiro, interprete das línguas humanas e divinas, 

Exu incorpora a contradição, dialetiza a existência humana, ritualiza o 

movimentoperpétuo do cosmos, da história dos homens e das mulheres. Obatalá 

(Oxalá) em sua dualidade masculino-feminino estrutura o ovo primal da criação e 
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procriação da espécie. E do além, muito além das nuvens que flutuam no horizonte, 

Olorum, o deus supremo, nos observa...[...] (NASCIMENTO, E. 2018, p. 38). 

Conforme o exposto acima, o pintar abdiasiano, dito pelo próprio autor, está assentado em 

terreno místico; pintar é comunicação, evocação e celebração161. O ato de pintar nasce e se sustenta 

numa experiência interior de habitação e de interpenetração com o invisível162. Nesse escopo de uma 

mística relacional, Abdias diz, em forma de confissão, sem guardar segredos: “É nos pontos riscados 

e cantados que nasce minha arte...” (NASCIMENTO, 1976, p.23)163. 

É a partir do sagrado que Abdias entabula seu processo criativo164. Sua estética afro-centrada 

deita as suas raízes no solo da vida regada por um imaginário ancestral. Sua arte, desse modo, é 

reflexo do universo espiritual. E relata o místico-pintor: “Os orixás resultam das minhas próprias 

reflexões e aventuras do espírito no rastro de um problema que, para mim, mais do que uma questão 

artística ou acadêmica, é uma exigência vital” (NASCIMENTO, E. 2006, p.22). E continua: “Por isto, 

não me preocupam somente as formas estéticas, a distribuição de volumes no espaço ou teor das 

cores”. 

 

Testemunha Roger M. Isaacs165:  

 

Abdias do Nascimento você é filho de Ogum filho de Oxumaré filho de Xangô 

sobretudo filho de yemanjá você não você que ela permitiu a você testemunhar o seu 

mistério é por isso que você sabe da ternura e da violência que são a cor e é por isso 

que você faz símbolos poderosos transformando o universo visível, nos levando até lá 

dentro da realidade dos orixás você entende que os orixás amam o povo negro porque 

eles são tudo que possuímos[...] (ISAACS apud NASCIMENTO, 1995, p.132). 

 

                                                 
 

162 Na obra bilíngue (português/inglês) Orixás (1995) encontramos, dentre outros orixás, nove pinturas com referências a 

Exu. Vale dizer que o livro começa com o poema “Padê de Exu libertador”. As obras são: Exu e Três Tempos de Roxo, 

O Vale de Exu, Exu-Dambalah, Despacho: Exu, A Criação n.2: Obatalá e Exu, Ritual de Exu, Meia-noite de Exu e 

Godorixá: Exu.     
163 Segundo Cacciatore, em Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros (1997, p. 225-226), “ponto cantado” significa as letras 

e as melodias destinadas às entidades a fim de homenageá-las (quando descem) e despedi-las (quando partem). “Ponto 

riscado” significa o “conjunto de sinais cabalísticos que riscados com pemba na cor de determinada entidade ajuda a 

chamá-la ao mundo terreno. Quando riscado pelo médio incorporado identifica a identidade que nele ‘baixou’”.   
164Aos 16 de novembro do ano de 2016 em conversa com Elisa Larkin Nascimento no Instituto de Pesquisa Afro-Brasileira 

quando pesquisava, em especial, o livro Os orixás de Abdias, Elisa relatou-me que quando alguém perguntava a Abdias 

pelo significado de alguma de suas pinturas ele retornava a pergunta para quem o indagava: o que significa para você? 

Essa postura, a partir do instrumental teórico junguiano, é reveladora de uma produção cujo significado só pode ser 

adequadamente captado a partir das profundezas da alma, que mais que explicações racionais demandam conexões com 

as camadas mais profundas da psique na qual Abdias mergulhava.   
165 O texto foi transcrito tal como está na obra, sem pontuação.  
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Figura8 – Pintura de Abdias Nascimento: Padê de Exu. 

Fonte: Elisa Larkin Nascimento/Acervo Ipeafro. 

 

 

 

As obras pictóricas de Abdias no que se refere à transpessoalidade podem ser, metafórica e 

simbolicamente, consideradas como filhas do “Exu exilado”; exílio é tempo de desterritorialização, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Pintura de Abdias Nascimento: Pomba Gira, fêmea de Sete Exus. 

Fonte: Elisa Larkin Nascimento/Acervo Ipeafro. 
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despatriamento; é tempo um “não lugar”, o que, inevitavelmente traz consigo dores166, 

ressignificações e novas possibilidades167. Sublinha Silveira (2007, p. 143): “No mistério do ato 

criador, o artista mergulha até as funduras imensas no inconsciente. Ele dá forma e traduz na 

linguagem de seu tempo as intuições primordiais e, assim fazendo, torna acessíveis a todos as fontes 

profundas da vida”. 

 

 Na acepção junguiana, nas profundezas da psique desvela-se a Imago Dei– fonte perene da 

vida psíquica e condição de todo ato criador. Assinala Abdias de forma emblemática:  

Segundo minha própria perspectiva, a noção de auto-suficiência(self-

reliance) mergulha suas raízes na mitopoesia, isto é, no espaço profundo onde 

a cultura exerce uma função crítica imanente ao seu fundamento criativo e 

libertador do ser humano e da sociedade nacional. O presidente da Tanzânia 

afirmou várias vezes que tanto a terra como o poder da criatividade artística 

são doações de Deus: ambos constituem instrumentos de similar importância 

no processo de revolução pan-africana. (NASCIMENTO, 2002, p.54). 

 

A arte pictórica de Abdias, nessa perspectiva, manifesta mediante imagens as emoções do 

corpo, isto é, os movimentos internos em conexão dinâmica com o mundo.É o corpo do negro que se 

conecta no ato de pintar168. Diz Gustavo Barcellos (2012,p.36) em Psique e Imagem:  

A emoção sempre envolve o corpo. A emoção é carne, profundidade e superfície ao 

mesmo tempo. A pele da alma (...). Emoção e imagens são coincidentes, e para achar 

a emoção é necessário buscar a imagem. Ao encontrar a imagem, encontramos a 

emoção. E vice-versa. 

 

No plano da experiência religiosa, a partir da subjetivação do biografado, que é, a propósito, 

o foco de nossa investigação, paradigmáticas e dignas de registro as palavras do místico-pintor, ipsis 

litteris:  

 
Uma coisa sensacional aconteceu nos EUA. Bloqueado pelo inglês, desenvolvi uma 

nova forma de comunicação. Ao invés de aprender a falar bem outra língua, descobri 

                                                 
166 Escreve Jung (2006, p. 212-213):“Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar 

as imagens que se ocultavam nas emoções, eu adquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, 

possivelmente eu teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente”.     
167 Fato significativo para o nosso trabalho é que Abdias relata que deu curso à atividade da pintura quando estava no 

exílio; logo, numa situação de despatriamento que, de certo, produz abalos psíquicos, e também tentativas de re-ligação. 

Nessa situação, Abdias faz trânsito entre o verbal e manual. Nise da Silveira vê a produção artística, em particular, a 

pintura, terapeuticamente, como forma poderosa de busca pela integração psicológica; reorganização em tempos de caos. 

Escreve: “Se o cliente faz música, trabalha num arranjo floral, pinta ou escreve, ele formula uma imagem, e as observações 

feitas pelas orientadoras nos darão um mosaico (...). As atividades são as formas de tratamento mais eficazes”. E cita 

Bachelard que diz que “a saúde de nosso espírito está em nossas mãos”. Cf. Mello, Nise da Silveira, caminhos de uma 

psiquiatra rebelde, Rio de Janeiro: Automática Edições Ltda., 2014, p. 174-177. 
168

Valiosas são as palavras de Barcellos (2012, p.20) em chave arquetípica: “As mãos estão no centro de nosso tema (...). 

Ela é mística: ora. Ela é fazedora: labora. Trabalho dos espíritos e trabalho da carne. Prece e coisa, espírito e matéria, tudo 

a mão faz. E tudo o que é feito à mão revela mais profundamente a alma do trabalho, revela o dom (...). Em cada dedo 

um Deus, dedos e deuses fazendo trabalho, trabalho dos dedos fazendo a mão falar, ouvir, ver”. 
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que possuía uma outra forma de linguagem dentro de mim mesmo: descobri que 

podia pintar; e pintando eu seria capaz de mostrar o que palavreado nenhum diria. 

Uma experiência difícil de explicar (NASCIMENTO, 1975, p.49).  

 

E conclui Abdias, de forma emblemática para o desenvolvimento de nossa tese: “O mais 

apropriado mesmo é dizer que os orixás baixaram e que pinto em estado de comunicação íntima 

com orixás”169.  

 
Expõe ainda:  

Não faço pintura convencional, nem ritual. Tampouco se trata de invenção arbitrária. 

Expresso uma vivência profunda da cultura afro-brasileira. Apreendo certas visões, 

certas fantasias, sobretudo certas revelações configuradas nos invocados símbolos 

do candomblé (NASCIMENTO, 1975, p.49). 

 

Abdias afirma de forma lapidar para a sustentação de nossa tese:“Espero que meu esforço 

criativo contribua para esse processo, representando um instrumento operativo do saber, do 

conhecimento, da comunicação e da revelação do povo negro ao qual pertenço e das divindades que 

me inspiram e me sustentam: os orixás” (NASCIMENTO, 1995, p. 22)[grifos nossos]. 

 

Nas considerações de Molefi kete Asante: “Nas cores de suas telas, ele demonstra o mais 

claramente possível que, ao combinar os elementos cromáticos damos ‘voz’ às divindades” 

(NASCIMENTO, 1995, p.23). No que se refere ao orixá Exu, especificamente, são dignas de menção 

as palavras de Muniz Sodré (In: NASCIMENTO, E., 2006, p. 27) escrevendo sobre O gnosticismo 

pictórico de Abdias:  

 
Entre o pincel e a tela pode nascer, a cada instante, um universo. Há na mancha de 

cor um big-bang virtual, capaz de gerar sóis, estrelas, cosmogonias... Adias 

Nascimento é um celebrador – dramaturgo, ator, ensaísta, poeta, pintor. Ele pode 

versejar ‘Ó Exu-Yangui/príncipe do universo e/último a nascer/receba estas aves 

e/os bichos de patas que trouxe para satisfazer tua voracidade ritual...’ ou então 

ofertar ao mesmo príncipe as cores exigidas por seu rito cosmogônico.  

 

 Para Sodré  as imagens materializadas de Abdias dão testemunho da “persistência e da força 

de uma temporalidade imanente ao sagrado” (SODRÉ apud NASCIMENTO,E., 2006, p. 27). E diz 

mais: “A história predadora, os colonialismos exploradores não conseguem em absoluto recalcar a 

expressão da pluralidade das formas de instalação do sujeito humano nos seus territórios”. Desse 

modo, a pintura de Abdias oferece alternativa à ditadura estética de brancura europeizada e, 

                                                 
169 Escreve Nise da Silveira (2007, p. 139): “Muitos artistas tem dado o depoimento da maneira como experienciam o 

processo criador. Picasso diz: ‘Quando eu começo uma pintura, há alguém que trabalha comigo’”.  
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religiosamente, cristã. São, nesse sentido, imagens engendradas por empoderamentos míticos, 

místicos e estéticos das insubmissas peripécias culturais e religiosas afrodiaspóricos.  

 

Escreve Abdias de forma emblemática: 

 
Nessa volta às fontes originárias da arte africana, não tenciono cometer o suicídio de 

um regresso histórico. Não advogo a reprodução de uma forma existencial pretérita. 

Meus orixás estão longe de configurar deuses arcaicos, petrificados no tempo e no 

espaço do folclore, ou perdidos nas estratosferas da especulação teórica de cunho 

acadêmico. São presenças vivas e viventes (NASCIMENTO, 1995, p. 49). 

 

Em nossa compreensão, Abdias quando pinta, fala com as mãos. Dessa feita, reverbera o lugar 

primazial da palavra no universo africano. Acessar essa linguagem artístico-religiosa implica abrir-

se a um universo em que tudo fala. E Exu, “boca coletiva”, de certo, se esconde/revela em cada 

pincelada, colorindo a vida em axésque superam, sobremodo, quaisquer pretensões absolutistas do 

cogito cartesiano. Nos termos de Hampâté Bâ (1982, p.183), “toda manifestação de uma força, seja 

qual for a forma que assuma, deve ser considerada como sua fala: tudo é fala que ganhou corpo e 

forma”.  

 

No que se refere à pintura, dentre tantos outros testemunhos, sublinhamos o de Guerreiro 

Ramos170:  

 

É difícil não se sensibilizar com as formas animadas das telas de Abdias. Ele registra 

presenças surpreendentes naquilo que parece familiar. Como nos dias bíblicos de 

Tobias, quando os anjos apareciam nas casas para falar com as pessoas, nas telas de 

Abdias os incidentes e personagens da vida cotidiana pertencem à ordem dos assuntos 

divinos. Abdias acredita que nenhuma pessoa e nenhuma raça específica deve ser 

destituída de suas características para merecer as prerrogativas do universal. Como 

negro, e porque o negro tem sido o mais destituído dos últimos séculos, Abdias fez 

sua a missão de tentar descobrir e explorar maneiras de trazer para o fluxo principal 

da história da humanidade aquilo que tem sido excluído. Assim, ele aceita sistemática 

e profundamente a sua condição circunstancial como uma perspectiva concreta sob a 

qual pode-se alcançar o eterno. O divino, a beleza, podem ser encontrados na 

negritude, onde convencionalmente se enxerga a degradação. Mas o fato de a arte de 

Abdias ser verdadeiramente uma arte negra deriva apenas do compromisso autêntico 

com um acidente biográfico. Seus símbolos visam o que está além da negritude, da 

brancura ou de qualquer contingência, e dizem que todos os homens podem ser 

reunidos nas bases de sua herança divina comum (RAMOS apud NASCIMENTO, 

1995,p.1). 

O testemunho de Guerreiro Ramos supracitado, de forma singular, coloca a pintura de Abdias 

como trabalho de ordem mística na ordem do humanizar. O pincel para o ativista fez-se apetrecho 

                                                 
170 Catálogo de exposição. Studio Museum in Harlem. Nova York,1973.  
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potente de mergulho no sagrado divino que jaz em todos os seres e em todas as coisas. A obra pictórica 

de Abdias, nesse sentido, é texto místico reverberando potências de mãos e de cores.   

Mas nem só de pintura viveu Abdias durante o tempo de autoexílio. É também nesse contexto 

que ele vai entabular relações com lideranças diversas do território africano, o que vai propiciar o 

contato e diálogo com o pensamento pan-africanista171dividido, à época, por três vertentes: pró-

comunistas, pró-capitalistas e nacionalistas.  Abdias opta pelo terceiro segmento “encabeçado por 

Patrice Lumumba, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Malcolm X e Steve Biko, entre outros. 

Recusava, assim, tanto o comunismo quanto o capitalismo como soluções para os problemas dos 

negros” (ALMADA, 2009, p.108).  

No ano de 1976, Abdias residiu e lecionou na qualidade de professor visitante na Universidade 

de Ifé, na Nigéria. Esses inúmeros contatos e relações estabelecidas no exílio ajudaram a moldar a 

personalidade de Abdias no marco da africanidade, o que vai repercutir no seu ativismo quando 

retorna ao Brasil. 

2.8 Retorno ao Brasil 

Abdias retorna ao Brasil no período de redemocratização do país. Já nos Estados Unidos, em 

Nova Iorque, manteve relações com o político exilado Leonel Brizola (ex-governador do Rio Grande 

do Sul), dando sua contribuição para a fundação do Partido Democrático Brasileiro (PDT), fundado 

no exílio no ano de 1979. Por influência do pensamento político de Abdias, o PDT assumiucomo 

compromisso programático a inclusão da causa do negro como questão indispensável pela luta em 

favor da democracia. Tal compromisso levou à criação, no ano de 1981, da Secretaria do Movimento 

Negro do partido.  

Em 1982 Abdias assume o mandato de deputado federal (1983 a 1986), que é marcado pela 

defesa da população negra. A causa do negro, a denúncia do racismo no Brasil (contrariamente ao 

propagado mito da democracia racial) e a criação de projetos para a efetiva cidadania da população 

negra foram bandeiras fortemente defendidas pelo então deputado.  

                                                 
171Doutrina nascida nos Estados Unidos no final do século 19. Exprimindo reivindicações dos negros norte-americanos e 

caribenhos, tinha como foco o continente africano, entendido como a pátria de que a escravidão os privou (LOPES, 2015, 

p. 130). 

No ano de 1973, Abdias participa da Conferência Pan-Africana preparatória de Kingston; em 1974 esteve presente no 6° 

Congresso Pan-Africano em Dar-es-Sallam, Tanzânia. 



167 

 

Abdias, à época, se apresentava com voz solitária e dissonante numa Câmara majoritariamente 

branca e cristã e, sobretudo, marcada pela defesa de umpaís sempreconceito ou problemas de ordem 

racial172. Abdias, ao denunciar o racismo brasileiro como violência sistemicamente estabelecida e ao 

valorizar o patrimônio africano e afrodiaspórico espalhado pelo mundo, o assumidamente deputado 

negro, tornara-se persona non grata, negro que queria impor no Brasil (“paraíso das raças”) o modelo 

separatista e belicoso norte-americano173.  

Como deputado, ele ajudou a levar as posições do movimento negro aos presidentes 

Tancredo Neves e José Sarney e aos seus ministros. Atuou na desapropriação da 

Serra da Barriga e na questão das comunidades-quilombos. Levou à tribuna federal 

o questionamento do 13 de maio e a definição do dia 20 de novembro como o Dia 

Nacional da Consciência Negra (ALMADA, 2009, p.120).  

 Registra Almada (2009,p. 120) que “era a primeira vez na história daquela casa que um 

parlamentar se dispunha a denunciar ferrenhamente a situação de seus irmãos de raça – e a incluir a 

questão negra na pauta das grandes discussões de interesse nacional”. As palavras de Abdias soavam 

como absurdas e desprovidas de validade e, por isso, não poucas vezes foi cortado no exercício 

combativo da palavra.  

 No ano de 1991, Abdias chega ao Senado Nacional e logo em seguida é nomeado primeiro 

titular da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras (Seafro) 

do governo do Estado do Rio de Janeiro. Com a morte do senador Darcy Ribeiro em 1996, Abdias 

novamente assume o Senado até o ano de 1999. Fato significativo no mandato do senador Abdias foi 

a criação da revista Thoth – órgão de formação, debate de assuntos atinentes à causa do negro e 

divulgação do trabalho parlamentar. Citamos aqui, a título de exemplo, a parte de uma transcrição 

feita na revista Thoth174 do discurso proferido por Abdias no Senado Federal em 21 de agosto de 

1997:  

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores. Sob a proteção de Olorum, início este 

pronunciamento. Juntamente com as manifestações artísticas, a religiosidade se 

encontra entre as formas de expressão que caracterizam a singularidade do ser 

humano. Nenhum povo, cultura ou civilização existe hoje em dia, ou jamais existiu, 

                                                 
172 Conforme já assinalamos, para Pollak (1989) o fazer memória implica jogo de “disputa”. No caso, por exemplo, o 

movimento negro organizado defende o dia 20 de novembro como data importante no processo de libertação efetiva, 

tendo como herói Zumbi dos Palmares, no contraponto à memória oficial do 13 de maio com a branca heroína princesa 

Isabel. Emblemáticas a esse respeito são as palavras de Grande Otelo: “O 13 de maio sempre foi para mim uma data 

sagrada, até o momento que me contaram os cambalachos para acontecer o 13 de maio [...] Agora, o 20 de novembro foi 

uma conquista dos nossos, nós conquistamos, então deveria haver todas as comemorações que se fazem em 13 de maio, 

no 20 de novembro” (In: SILVA, 2003, p.81). 
173Nessa perspectiva, podemos citar o livro do jornalista Ali Kamel (2006) intitulado Não somos racistas: uma reação 

aos que querem nos transformar numa nação bicolor.  
174Thoth, Brasília, n. 2, p.153-154, maio/ago.1997. 
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sem o lastro de um ou mais sistemas religiosos. Assim, a religião talvez seja a mais 

conspícua manifestação da espiritualidade humana, o terreno por excelência em que 

se expressam as preocupações fundamentais que nos têm afligido desde que nossos 

mais longínquos ancestrais na escala evolutiva começaram a se indagar sobre quem 

somos, de onde viemos, para onde vamos. 

E ainda:  

Nas culturas africanas e indígenas, a religião ocupa um espaço que há muito tempo 

perdeu na visão europeia e ocidental. Para esses povos, religião não é apenas um 

ritual que se pratique num determinado dia da semana, como forma de garantir uma 

possível salvação na vida após a morte ou, o que é mais frequente nos dias de hoje, 

no cumprimento de uma obrigação social para com os membros do grupo a que se 

pertença. Muito pelo contrário, nessas culturas a prática religiosa é parte integrante 

da vida quotidiana, nela se encontrando todos os elementos constitutivos da 

identidade de cada grupo, bem como os valores essenciais que orientam a vida das 

comunidades. Assim, não foi por acaso que os europeus, no seu empreendimento de 

conquista e ‘colonização’ da África e das Américas, procurassem sempre destruir – 

ou, quando isso não era possível, pelo menos neutralizar – as religiões dos vencidos, 

como forma de lhes solapar a coesão interna, impondo-lhes um sistema de valores 

que lhes era estranho e no qual só poderiam ver a si mesmos como derrotados. Um 

ditado africano ilustra muito bem esse processo: ‘Quando os europeus aqui 

chegaram, eles tinham a cruz e nós tínhamos a terra. Hoje, eles têm a terra e nós, a 

cruz’. 

 Importante para o nosso trabalho é sublinhar o quanto Abdias assumiu publicamente no espaço 

do Senado não só a causa dos afro-brasileiros como a defesa da fé nos orixás e, de forma sui generis, 

sua própria confiança em Olorum, sob cuja proteção começava seus pronunciamentos, e ao orixá Exu, 

para quem rogava publicamente para que lhe desse a palavra oportuna e eficaz.  

Entre as várias homenagens com as quais o intelectual foi agraciado, destacamos: 

título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(1991); patrono do Congresso Continental dos Povos Negros das Américas, 

realizado no parlamento latino-americano em São Paulo, em comemoração ao 

Tricentenário da imortalidade de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1995; 

Prêmio Mundial Herança Africana, do Centro Schomburg de Pesquisa da Cultura 

Negra (2001); Prêmio Comemorativo das Nações Unidas por Serviços Relevantes 

em  Direitos Humanos (2003); reconhecimento do governo da República da África 

do Sul pelo trabalho em prol da campanha internacional pela democratização daquele 

país (2004); placa banhada em ouro, entregue pelo presidente Lula, em homenagem 

aos 90 anos ‘do maior expoente brasileiro na luta intransigente pelos direitos dos 

negros no combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo’, de acordo com os 

dizeres nela inscritos (ALMADA, 2009, p. 138-139, nota 24). 

Aos 97 anos de idade, no dia 24 de maio de 2011, no Rio de Janeiro, morre Abdias 

Nascimento, por insuficiência cardíaca. Teve seu corpo cremado no dia 27 na Santa Casa de 

Misericórdia, no Caju, Rio de Janeiro.  
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Conforme vontade expressa do ativista palmarino, que se coloca também no plano do 

agenciamento e empoderamento místicos, as cinzas foram ritualisticamente depositadas na Serra da 

Barriga, município de União dos Palmares (AL) – terra de Zumbi – terra da liberdade. Pode-se dizer 

que, com esse rito, Abdias uniu seu sangue ao de Zumbi e ao de todo povo quilombola.   

No local onde foram depositadas suas cinzas, foi também plantada uma muda de baobá, árvore 

de importância sagrada para a cultura negra, pois remete à ancestralidade. Conforme, expusemos nas 

primeiras linhas deste capítulo, podemos reiterar que a “semente francana” tornou-se um “baobá”, 

isto é, um imortal, um herói de mil faces – um ancestre.   

2.9 Escalando a Serra da Barriga 

Segundo Lélia Gonzales (In: NASCIMENTO, 1983), a rica, extensa e multifacetada trajetória 

de Abdias constituiu um xirê; logo, um ritual circular e dinâmico que vai de “Exu a Oxalá”. E é desse 

modo que ele escreve a obra Axés do sangue e da esperança. Conforme Lélia Gonzales, no prefácio 

da referida obra, “De Exu a Oxalá, em terras africanas ou da diáspora, os orikis/poemas se seguem, 

cumprindo um procedimento ritual nagô/bantu”. A partir dessa forma de ver e interpretar a vida, 

podemos pensar a biografia mística de Abdias como um subir/caminhar (girando feito espiral) à terra 

da liberdade.  

Escalar Palmares, nesse horizonte, reverbera a saga ou jornada do herói nutrido por uma 

experiência mística com os orixás, em geral, e, singularmente, com Exu – deus do caminho, o deus 

da transgressão e da mobilidade expansiva, o deus que leva o ser humano (e levou Abdias) a adquirir 

um bom nome.   

Em síntese, a partir do poema/oriki de Abdias, “Escalando a Serra da Barriga” 

(NASCIMENTO, 1983, p.28-31), destacaremos alguns pontos compreendidos com eixos existenciais 

na trajetória do místico-ativista. Importante salientar que, em chave nagô, não se caminha nas 

encruzilhadas da vida sem Exu. 

a) Subir/caminhar: o ser humano o é porque em sua saga evolutiva se pôs de pé e caminhou. A 

vida, nesse horizonte, pode ser compreendida como uma caminhada, uma marcha – uma 

subida custosa que se diz, afrodiasporicamente, “no pé”. Então, o chão/terra aparece como 

potência ancestral. “O ato de subir a Serra da Barriga, principalmente durante as décadas de 

oitenta e noventa do século XX, constituía-se como peregrinação quase que sagrada, 

obrigatória aos ativistas negros” (BARBOSA, 2009, p. 132-133). Na mística de Abdias o 
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caminhar exige o contato ou a conexão mística com o chão – a terra, morada dos ancestrais. 

Nesse horizonte, podemos falar de uma “mística à flor da terra”. Diz Abdias no poema: “Eis 

o chão ancestral/ debaixo dos meus pés seu coração pulsa/ o vibrante tan-taneo subterrâneo/ 

trepida a matriz da terra negra/ grávida de tanta lágrima/tanta vida/ tanta esperança perdida 

[...]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Abdias Nascimento na Serra da Barriga.  

Fonte: htt://blogdoacra.blogspot.com/2012/ 

No poema “Escalando a serra da Barriga”, dedicado ao Quilombo dos Palmares, sublinha o 

místico ativista: 

Subo mais: Zênite das evocações/ ressurgência do tempo inaugural/ do peixe-Oxum 

no mergulho mineral/ às águas míticas das germinações/. Dançam invisíveis 

presenças frementes/ ao tambor das prístinas recordações/ ao soletrar das 

invocações/ dos ancestrais eguns virentes (NASCIMENTO, 1983, p.30). 

Palmares, sob as lentes da mística abdiasiana, não se restringia a um lugar de fuga, mas a uma 

terra de liberdade, a invenção de um espaço alternativo de inclusão, sobrevivência e reinvenção da 

vida sob outros referenciais175. E nesse sentido Abdias, “como zumbi brasileiro”176, “este Zumbi 

brasileiro que, sem sombra de dúvida, meus amigos, é o continuador da luta de Luiz Gama, pela sua 

                                                 
175 Escreve Elisa Larkin Nascimento (1985, p. 11): “A luta libertária dos quilombos, com sua afirmação guerreira do 

protagonismo humano do povo cativo, abalou profundamente o alicerce do sistema colonialista, isto é, a proclamada 

superioridade europeia que o justificava. Entretanto, ela quase sempre se encontra separada daquelas definidas como 

‘lutas anticolonialistas’pelos historiadores convencionais”.  
176 Assim Abdias é chamado pelo então deputado negro José Miguel, autor do projeto da homenagem do título de 

Benemérito, a Luis Gama e ao deputado Abdias, realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 

24 de agosto de 1984. Cf. NASCIMENTO, E. (1985, p. 54). 
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coragem, pela sua tenacidade, pela sua vibração, pela posição tomada” (NASCIMENTO, E., 1985, 

p. 54). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 –Abdias Nascimento discursa na Serra da Barriga, em Alagoas, no dia 20 de novembro de 

1983, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares.  

Fonte: Elisa Larkin Nascimento/Acervo Ipeafro. 

b) Evocação dos orixás: caminhar ou percorrer encruzas para Abdias era um assunto de seres humanos 

e divindades. Sob o horizonte da mística abdiasiana radicada em Exu – o irmão e companheiro, nunca 

se está sozinho. Desse modo, a mística à flor da terra se encruza à mística a flor dos laços. Nesse 

pensar de poderoso enlace com tudo que vive, Abdias evoca os orixás, deuses engajados, líderes que 

fortalecem a luta e a caminhada do povo rumo à terra da liberdade. Evoca Abdias dialogando com 

Zumbi dos Palmares:  

Meus irmãos, eu invoco aqui o poder e a força de Olorum. Olorum nosso pai. Eu 

invoco aqui o poder guerreiro de Ogum. Eu invoco aqui Xangô das tempestades. Eu 

invoco aqui, Oxum, a deusa do amor. Eu invoco aqui Iansã, a guerreira. É com estes 

deuses, é com estes líderes que nós, os negros deste país, subimos de joelhos esta 

terra encharcada com teu sangue, Zumbi. 

E é aqui que nós te prometemos, Zumbi, a luta não vai parar. Os exploradores do 

negro não vão ter descanso enquanto toda nossa nação negro-africana não for 

definitivamente livre! (In: BARBOSA, 2009, p.133). 

Ao subir a serra invocando os orixás, Abdias exprime no chão da vida o que escreveu. Nesse 

sentido, terra e texto se entrecruzam; não há divórcio.   

Barbosa (2009, p.133-134) registra que a saudação de Abdias foi encerrada com uma 

cantiga/ponto de umbanda para o orixá Xangô, o deus da justiça:  

Quem vence demanda? 
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Xangô, Xangô, Xangô 

Quem é da linha de Umbanda? 

Xangô, Xangô, Xangô 

Cerveja na pedreira, cerveja pra Xangô 

Hoje é quarta-feira, dia e noite de Xangô 

c) Beijando a terra: conforme o trecho do poema supracitado, é o coração da terra que pulsa; logo, se 

está falando de uma terra viva e capaz de vibrar ao som dos atabaques. Esse chão é o “céu”. O negro 

revoltado paradoxalmente “sobe para baixo”, pois o fundamento, o mistério, o invisível está na terra, 

em face da qual o corpo arria e toca com os lábios carnudos a carne fresca e arquivelha da terra. “Nos 

primeiros versos de “Escalando a Serra da Barriga”, a referência à ancestralidade, vínculo constante 

do discurso identitário afro, aparece a conferir valor àquele chão que porta um ‘coração-tambor’[...]”.  

É o reconhecimento da ancestralidade. Fala Abdias: 

Esta é minha herança prematura/ na integridade do seu amor/ na violência da luta 

passada/ no sacrifício certo do presente/ na certeza da vitória futura/. Serra-templo 

ancoradouro/ de sonhos e ossadas africanas/da esperança o tesouro/ da negra 

dignidade humana (p.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12 – Beijando a terra. 

Fonte:  Elisa Larkin Nascimento/Acervo Ipeafro. 



173 

 

d) Rodeado aos seus: chegar ao cume é alcançar a liberdade. Nesse sentido, Palmares está além de 

Palmares. Palmares, numa palavra, é o viver em liberdade. Escreve em “Escalandoa Serra da Barriga” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 31): “Chego ao planalto apenas limitado pelo azul do infinito/ demarcado 

à imensidade verde dos vales circundantes/ tudo é ar livre e puro/ tudo é acontecer negro sem 

fronteiras” [grifos nossos]. Eis, a nosso juízo, a grande e suprema utopia abdiasiana: LIBERDADE!   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Na Serra da Barriga, em Alagoas, Abdias Nascimento discursa em evento do 

Memorial Zumbi dos Palmares. 

Fonte: Elisa Larkin Nascimento/Acervo Ipeafro.  
 

e) Outros sobem com suas cinzas: seu corpo, sua história, sua biografia pertencem à coletividade que 

agora continua num xirê da vida da subida à terra da liberdade – ao projeto quilombista de homens e 

mulheres livres. Por isso sustentamos que a trajetória de Abdias foi um subir/construir Palmares. 

Mesmo alquebrado, o negro marcha, caminha e luta. Quando suas pernas não mais aguentaram 

caminhar ele lança mão da cadeira de rodas e sua esposa/companheira como que lhe empresta seus 

pés a fim de que juntos possam percorrer infinitas distâncias. 

É um enlace amoroso (Abdias↔Elisa) estabelecido na brancura de Oxalá, no negrume sacro-

erótico de Exu e na amorosidade dos peixes dourados de Oxum, sua mãe mítica. Escreve Abdias 

(NASCIMENTO,1983, p. 42-43) no poema Oriki da Elisa. E na relação conjugal jaz a coletividade 

e Exu está no meio (“negrume de Laroiê”): “[...]meu é o/ bem querer que não morreu/associado 

partilhado/ na partilha do que é/ meu e teu/. Teu e meu na brancura de Obatalá/ no negrume de Laroiê/ 

nos peixes dourados/ da mamãe Oxum/ oraieieu Exu saravá [...].”   
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Figura 14: Foto histórica: Humberto Adami, com Abdias Nascimento, Elisa Larkin, Irady 

Feghali, dentre outros, na I Caminhada Pela Liberdade Religiosa, na Av. Atlântica, Rio de 

Janeiro, no dia 21 de setembro de 2008. 

Fonte: http://www.adami.adv.br/informativo/172.asp 

 

f) Plantando Abdias: “Em novembro de 2011, realizamos o desejo dele de ter suas cinzas depositadas 

no solo da Serra da Barriga, local da épica resistência da República dos Palmares, na certeza de que 

esse último gesto de Abdias Nascimento ajudaria a gravar na memória nacional a marca incomparável 

do povo negro na construção do Brasil e do mundo” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 277). O ritual de 

introduzir as cinzas de Abdias na terra de Palmares exprime uma convicção religiosa ancestral da 

vida e da luta. Vida plantada é vida que não se acaba, é vida que vence a morte. E a mulher amada, 

Elisa Larkin Nascimento, companheira de tantas lutas e jornadas, carrega em suas mãos o corpo/vida 

do amado; com ele sobe às alturas fundas de Palmares.  

O corpo-semente-baobá é, ritualisticamente, plantado. O sobrevivente torna-se, pela memória 

engajada da coletividade, um supravivente – um ancestre – um herói.  

http://www.adami.adv.br/informativo/172.asp
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Figura 15 – Cinzas do líder negro Abdias Nascimento são depositadas na Serra da Barriga em União dos 

Palmares.  

Fonte: https://www.geledes.org.br/cinzas-do-lider-negro-abdias-nascimento-sao-depositadas-na-serra-

da-barriga-em-uniao-dos-palmares 

g) Conexão Palmares↔Valongo: as raízes do baobá-Abdias chegam ao Valongo. A coletividade 

negra estabelece conexão Palmares↔Valongo anunciando a continuidade de luta. A propósito, o 

status de ancestre traduz-se para os que continuam na caminhada em exigência de mobilidade, 

expansão e emancipação. O IPEAFRO organizou o centenário de Abdias Nascimento no Cais do 

Valongo,sítio arqueológico que testemunhou a entrada de quase 1 milhão de escravizados no solo 

brasileiro. Local de memória, resistência e inventividade. Nesse sentido, as raízes-Abdias plantadas 

em Palmares movem-se em tantas direções, dentre as quais, para o Valongo177. Místicas afro-

brasileiras à flor da terra passam necessariamente pela valorização dos mortos. Em referência ao 

padre Altuna, escreve Pereira (2014, p. 157) acerca da compreensão do povo banto sobre a morte. 

Diz:“Para o autor, o banto não pode conceber a não-existência, porque nesta concepção ‘vitalista’ 

não há lugar para o completamente inerte e não existe o vazio”. A crença no poder sagrado que 

perpassa todas as coisas confere aos mortos um lugar de real grandeza tanto no equilíbrio social 

quanto na sorte da coletividade.   

                                                 
177Cf. Júlio César Medeiros da Silva Pereira À flor da terra: o cemitério dos pretos novos no Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro: Garamond, 2014. Escreve o autor que “a pressão dos traficantes de escravos, desprezando tanto o tema humanista 

quanto o moral, despeja um volume cada vez maior de escravos retirados da África. Esses traficantes logicamente não 

estavam preocupados com os sepultamentos. O Cemitério dos Pretos Novos, para eles, era um mero lugar de descarte de 

corpos” (p. 176). Conectar a vida e luta de Abdias ao Cais do Valongo implica tomar posse de uma memória coletiva que 

tem a ver com o passado, o presente e o futuro.    

https://www.geledes.org.br/cinzas-do-lider-negro-abdias-nascimento-sao-depositadas-na-serra-da-barriga-em-uniao-dos-palm
https://www.geledes.org.br/cinzas-do-lider-negro-abdias-nascimento-sao-depositadas-na-serra-da-barriga-em-uniao-dos-palm
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Palmares e Valongo se conectam para fazer valer a história, a memória e a resposta que a 

população negra foi capaz de dar às inúmeras violências sofridas na alma e nos corpos, considerando 

também os mortos. É a luta que não cessa, combate produzido por agentes históricos. “Os agentes 

históricos são agentes de uma história que ao mesmo tempo os produz e é produzida por eles” 

(BRITO, 2018, p.78).  

Quando Abdias, em 1984, recebe o título de Benemérito na Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro, assim se exprime colocando o título no marco da luta coletiva, batalha essa que 

vai além de sua biografia pessoal. Diz: “Pediria a V.Exa. que permitisse convidar meus netos, Alan e 

Samora Nascimento, para receberem em meu nome a honraria, pois: a luta continua!” 

(NASCIMENTO, E., 1985, p.58).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Abdias Nascimento. 

Fonte: http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/ativista-e-artista/ 

 

Proclama Abdias, ipsis litteris: 

Tempo de viver 

(ensinaAjaca) 

‘e tempo de morrer 

Uns já estão mortos 

Vivendo 

http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/ativista-e-artista/
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Nós estaremos vivos 

Morrendo (NASCIMENTO, 1983). 

Considerando a trajetória multifacetada de Abdias Nascimento desde Franca até Palmares-

Valongo, superabunda a presença potencializadora dos orixás. Exu, de modo especialíssimo, emerge 

como o companheiro inseparável do negro revoltado. Dessa feita, onde esteve Abdias (teatro, pintura, 

política, militância etc.), lá estiveram seus deuses. E para Abdias, Exu – o dinamizador por excelência 

– constituiu a força nutriz e motriz de toda a sua atividade.  

Podemos dizer, grosso modo, que Abdias foi o homem dos quatro “Ps” (Política, Palco, 

Pintura e Poesia). E os quatro “Ps” podem ser pensados como os “quatro canos da terra”.  Nesses 

quatro domínios, de forma muitíssimo expressiva, os orixás, em geral, e Exu, em especial, emergiram 

como potências superativas forjando no “terreiro da história” o herói de mil faces.     

Agora, no próximo capítulo, vamos considerar como o enlace místico Abdias↔Exu foi 

forjado a partir dos referenciais africanos na relação com a palavra e com o corpo.Sustentamos, pois, 

que Exu como divindade da mobilidade expansiva, foi experienciado, compreendido e tematizado 

por Abdias como o libertador do corpo e da fala aprisionados pelo poder colonial e escravista captado. 
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CAPÍTULO III  

Só Exu vence a demanda colonial, desamarra o corpo e solta a língua: sortilégio do doutor 

Emanuell/Abdias 

“Fecha meu corpo aos perigos”178 

 

                 Nas palavras de Eliza L. Nascimento (2009, p. 28) “a matriz africana da diáspora oferece 

referenciais para a articulação de outros paradigmas (...). A pedra africana, como também a indígena, 

está faltando no tripé sobre o qual tentamos construir a identidade brasileira”. E falar de matriz 

africana, inapelavelmente, implica pensar um universo plasmado pela potência corpo e pelo verbo, 

posto que, à luz da ancestralidade africana, “toda manifestação de uma força seja qual for a forma 

que assuma, deve ser considerada como sua fala: tudo é fala que ganhou corpo e forma” (HAMPÂTÉ 

BÂ,1982, p. 183).  

               Dessa feita, mais especificamente sob as lentes nagô, corpo e palavra participam de uma e 

mesma potência governada por Exu – o dono do corpo e da fala. Estamos, pois, considerando 

cosmologias “de povos africanos que, sem fronteiras, concebem corpos na fusão do que a lógica da 

civilização ocidental cristã dividiu em reino humano, animal, vegetal, mineral [...]” (ANTONACCI, 

2014, p. 125).   

Neste terceiro capítulo de nossa obra trataremos acerca do lugar da “palavra” e do “corpo” na 

trajetória pluriforme de Abdias Nascimento, a partir do diagnóstico da situação da gente preta 

oferecido por Fanon (2008, p. 30) quando diz: “A civilização branca, a cultura européia, impuseram 

ao negro um desvio existencial”. Abdias traduz esse “desvio” de Fanon por estupro/linchamento 

corporal, existencial, cultural e espiritual – genocídio multifacetado que intercepta o corpo e sequestra 

a fala, isto é, mobiliza para desumanizar e vice-versa. O poder colonial, dessa feita, produz o “não 

ser”, o despersonalizado, o “negro de alma branca”. 

 Lendo Candomblé, vodu, santeria, macumba, umbanda como diferença colonial – como 

formações comunitárias guardiãs de hábitos, tradições, poderes e saberes de povos africanos e 

afrodiaspóricos no Novo Mundo –, responsáveis por vivencias na contramão, melhor 

apreende-se estranhamentos e perseguições [...]. Ao apartar o corpo de seus universos 

culturais, intelectuais europeus produziram ciências instrumentais, avaliando povos e 

                                                 
178 NASCIMENTO, 1983, p. 11. 
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costumes à luz de ideias resguardadas de seus cânones e conceitos [...] (ANTONACCI, 2014, 

p. 258-259).   

Sob as lentes do que nomeamos místicas afro-brasileiras de encruza, tal como vivenciou 

Abdias no enlace vivo e dinamogênico com os orixás, colonialidade é demanda; demanda só vencida 

com mandinga, magia ou mironga. Em outros termos, abdiasianamente falando, só Exu tira o 

“demônio” da colonialidade do lombo e da garganta da negra gente. O poder dominador colonial, 

sequestrou e interditou o negro por dentro, lhe aprisionando o corpo (ocultação/invisibilidade) e 

roubando-lhe a fala (desapropriação do “falar antigo”).  

O colonialismo, desse modo, mediante a fixação do corpo e o aprisionamento da fala, 

coisificou o negro banindo-o do conceito ocidental de humanidade. Djalma Ribeiro (2018, p. 142) 

traz um oportuno exemplo ao referir-se ao caso de Vênus Hotentote, cujo nome é Sarah Baartman, 

que nasceu na África do Sul no ano de 1789 e no começo do século XIX foi levada para a Europa.  

Ela deu um corpo à teoria racista, sendo exibida em jaulas, salões e picadeiros por 

conta de sua anatomia considerada ‘grotesca, bárbara, exótica’: nádegas volumosas 

e genitália com grandes lábios (uma característica presente nas mulheres do seu 

povo, os Khoi-san). [...]. Por fim, o corpo de Baartman não recebeu nem enterro 

digno. Após o falecimento, esqueleto, órgãos genitais e cérebro foram preservados e 

exibidos em exposição em Paris, no Museu do Homem. Até depois de morta ela foi 

manejada e experimentada como espécime, peça de coleção a serviço da pesquisa e 

do cientificismo branco europeu. Somente em 2002, a pedido de Nelson Mandela, 

seus restos mortais foram devolvidos à África do Sul. Mais de duzentos anos depois 

ela não foi considerada gente. 

O caso de Baartman, reverbera o olhar do poder colonial para com a população negra, o que 

manifesta de forma contundente a negação da humanidade, a reificação do corpo e a destituição da 

fala. Baartman tornou-se inumana e, por isso, manipulável – uma mercadoria. Por essa razão, o 

referido caso serve de ilustração do projeto colonial de brancura erigido sob a égide da construção e 

negação do outro, do não europeu; do outro destituído de corpo, do outro sem direito à fala.  

Desse modo, uma invisível linha, mais poderosa que um arame farpado, intercepta e faz 

sangrar a carne preta. Abdias se põe no front para combater essa política genocida, não apenas porque 

mata fisicamente, mas porque também supõe e enseja a morte simbólica e subjetiva do subalternizado. 

O poder colonial separou o corpo da fala e vice-versa. Dessa feita, o corpo perdeu a potência 

do verbo (corpo emudecido) e a fala a potência do corpo (fala despersonalizada). Esse negro/negra 

sucumbe invisibilizado sob a “possessão” no corpo e na fala das macabras e ardilosas demandas 

coloniais. Abdias, de forma concisa e direta, sem tergiversar, expõe o estado do negro no marco da 
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situação colonial (FANON, 2008, p. 85), quando suplente de senador da República pelo PDT-RJ diz, 

de forma emblemática, ipsis litteris179:"Nossa 'democracia racial' conseguiu transformar o negro em 

invisível e inaudível. Aqui se mata negro como se mata cão. Mas quando é coisa de divertir, como 

música e futebol, os brancos adoram os negros" [grifos nossos]. 

É, pois, dessa invisibilidade (corpo) e inaudibilidade (fala) impetradas à gente preta, que 

abordaremos neste capítulo.  O poder colonial e escravista ensejou sem poupar violências e 

artimanhas bloquear o corpo e emudecer a voz; voz/fala/corpo que, para além de uma mera 

sonoridade, se constitui em discurso e afirmação potente de identidades. 

 É contra essa “demanda colonial” que Abdias vai como “Quixote irado” combater com 

mandinga. É dessa “amarra colonial” – “feitiço de branco” – e do “contra-feitiço” à mesma, que 

tratam (em escrevivência, nos termos de Conceição Evaristo) a obra de Abdias, Sortilégio, que 

tomamos como mote para, nesta parte de nosso trabalho, pensarmos o lugar do corpo e da palavra no 

horizonte libertário afrodiaspórico de encruza.  

Os CORPOS ATRAVESSADOS NAS ENCRUZILHADAS transatlânticas transgrediram a 

lógica colonial. O projeto que durante séculos investiu na objetificação de seres humanos 

traficou para essas bandas suportes físicos montados por outros saberes. É através do corpo 

negro em diáspora que emerge o poder das múltiplas sabedorias africanas transladadas pelo 

Atlântico. O corpo objetificado, desencantado, como pretendido pelo colonialismo, dribla e 

golpeia a lógica dominante (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 49) [grifos dos autores]. 

Trataremos, pois, do corpo e da palavra num mesmo capítulo porque, a nosso juízo, buscar 

separá-los equivaleria estarmos em posse de um copo de marafo forte intentando, inadvertida e 

ingloriamente, separar a cana do álcool. Palavra e corpo se reclamam mutuamente. “A palavra em 

toda sua complexa constituição é parte da presença do corpo, de seus poderes e possibilidades” 

(SIMAS e RUFINO, 2018, p. 52). 

Não é demasiado reiterar que, abdiasianamente, só Exu tira o “demônio” da colonialidade; só 

Exu fechando o corpo, o desamarra; só Exu, plantando o axé verbal no fundo da garganta preta, solta 

                                                 

179 Folha de S. Paulo Ilustrada: “Abdias do Nascimento retrata orixás como forma de resistência cultural”. LUIZ 

ANTÔNIO RYFF. DA REPORTAGEM LOCAL. São Paulo, sábado, 28 de outubro de 1995. Disponível: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/28/ilustrada/21.html  Acesso em: 22 set. 2018.  
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a língua e devolve o “falar antigo”. Essa afirmação corrobora nossa tese que sustenta que no plano 

ancestral africano o heroísmo está assentado no místico e dele se retroalimenta.  

Místicas afro-brasileiras traduzem-se em práticas (“peripécias”) que se assentam e 

credibilizam, desde o sagrado, as potências da fala e do corpo. Nesse horizonte, podemos dizer que 

faz parte do projeto-político-mistagógico de Abdias, cuja vida foi subjetivada como campo de batalha, 

como vimos em sua “biografia mística”, corpos e falas libertas de quaisquer amarras. Dessa feita, 

“cavalo do santo” é metáfora do negro revoltado no exercício transgressor das mobilidades em 

peripécias místicas sob o domínio de Exu. 

Machado de Assis disponibiliza, lançando mão da potência das imagens, o que podemos 

chamar de “retrato letrado da situação colonial”. Escreve Leda Martins (2007)180: “No conto ‘Pai 

contra mãe’, Machado de Assis tece uma das mais potentes descrições de dois aparelhos de tortura 

escravistas, a máscara de flandres e o ferro ao pescoço”. E expõe em seguida as ilustrativas palavras 

machadianas:  

A Escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras 

instituições sociais. Não cito alguns aparelhos senão por se ligarem a certo 

ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a 

máscara de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriagues aos 

escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dous para ver, um para 

respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. (...) Era grotesca tal 

máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, 

e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta 

das lojas (...) O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai 

uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até ao 

alto da cabeça e fechada atrás com chave. 

Diz Martins (2007, p. 56): “Talhados pelo estilete da escrita de Machado, a máscara de 

flandres, que silenciava o escravo, e o ferro ao pescoço, que lhe tolhia os movimentos, 

metonimicamente configuram as perversas relações de força e de poder entre senhores e escravos...”. 

Ferros e máscaras, conforme a narrativa de Machado de Assis, violentam e obliteram o mesmo 

e único corpo, que é voz, e voz que é corpo – território de Exu, o único, segundo perspectiva de 

Abdias, que pode desatar o nó na garganta preta dada pelo sistema colonial. E o que está 

                                                 
180Cf. Doutora em Literatura Comparada, pela UFMG. Pós-Doutorado em Teorias da Performance, pela New York 

University. Autora de vários livros, dentre eles A cena em sombras. Ed. Perspectiva, 1995 e Afrografias da Memória. Ed. 

Perspectiva e Mazza Edições, 1997. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/poslit Acesso em: 22 set. 2018. 

http://www.letras.ufmg.br/poslit


182 

 

fundamentalmente em jogo são as movências pretas no terreiro da história, são as imponderáveis 

mobilidades daqueles que o sistema de poder quis fixar ad aeternum. 

Sumarizando, eis, a nosso juízo, o projeto libertário de Abdias plasmado no enlace místico 

com Exu (o deus do corpo e da voz): “corpo fechado”, “pés alados” e “língua solta”! Desse trabalho 

de mandinga ancestral nasce Abdias com possibilidades infinitas de enunciação no teatrum mundi; 

nasce Abdias (na “Hora grande”), o “cidadão do mundo”, nos termos de Kabengele Munanga; nasce 

Abdias, o negro “sem papas na língua” – o “bicho solto”! E, consoante a advertência de Fanon (2008, 

p. 190), “não se deve tentar fixar o homem, pois o seu destino é ser solto”. Soltar o corpo e a fala, eis 

a questão; ser verdadeiramente livre, existir!  

3.1 Sobre a palavra  

É oportuno e relevante reiterar para o desenvolvimento de nossa reflexão que compreendemos 

a trajetória de Abdias Nascimento (1983, p. 50) como que condensada no que chamamos de seu 

“projeto-político-mistagógico” que se apoia em cinco pontos fundamentais que extraímos do 

poema/oriki Olhando no espelho. Escreve o místico-ativista:  

“[...] devemos continuar nosso sonho 

 nosso trabalho  

reinventando nossas letras 

recompondo nossos nomes próprios 

tecendo os laços firmes 

nos quais 

ao riso alegre do novo dia 

enforcaremos os usurpadores de nossa infância. [...]. 

Construiremos um mundo diferente 

Nutrido ao axé de Exu 

ao amor infinito de Oxum 

à compaixão de Obatalá 

à espada justiceira de Ogum 

Em síntese, reiteramos que, a nosso juízo, Abdias, na multiformidade de suas atividades no 

terreiro da história, ensejou, fundamentalmente: a) continuar o sonho e trabalho; b) reinventar nossas 

letras; c) recompor nossos nomes próprios; d) tecer laços firmes; e e) enforcar os usurpadores (ao riso 

alegre do novo dia). A nosso ver, esses cinco pontos exprimem, suficientemente, os elementos 

centrais do obrar abdiasiano; falam, pois, de seus trabalhos, só possíveis de serem realizados com o 

auxílio sobrenatural ou patronagem mística.  

Tal obra de libertação quilombista reclama a recuperação da língua que fora roubada pela 

colonialidade de poder. De posse do “falar antigo”, dimanado da ancestralidade, o místico-ativista se 
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habilita (porque dinamizado e potencializado pelo axé que Exu plantou em sua garganta) percorrer 

todos os espaços (do Aiyê e do Orum). Eis por que a “mística ancestrista diaspórica” vivenciada por 

Abdias sob o patrocínio de Exu – o deus do movimento, da magia do verbo – desborda numa “mística 

de mobilidade transgressora”.  Em outros termos, pelo sagrado cravado/incrustado no corpo e no 

verbo, o negro revoltado pode transgredir os fixos lugares (dos corpos e das falas) impostos pelo 

poder hegemônico hierarquizador, racista e eurocentrado.  

Abdias, em 1984, quando deputado federal, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro, ao ser homenageado com o título de Benemérito, juntamente com Luiz Gama (in 

memória)181, pede publicamente, ao iniciar sua fala, a Olorum que lhe conceda permissão para evocar 

Exu a fim de que o deus da comunicação lhe conceda sua “palavra negra” para que seu discurso 

obtenha “competência e precisão”. 

A essa “palavra negra” provinda de Exu (condutor do verbo, dinamizador da fala, 

comunicador e intérprete) Abdias fez depender a sua voz, seu enunciado, sua práxis e a globalidade 

de sua existência. Profere o ativista ipsis litteris (In: NASCIMENTO, E., 1985, p. 59)182: “Peço a 

Olorum que me conceda licença para evocar Exu, pois necessito da palavra negra dele, para que 

possa, utilizando sua competência e precisão verbal, dizer em poucas palavras todo esse tumulto de 

emoções que me assalta neste momento” [grifos nossos]. 

Pelo exposto, vê-se que a “palavra negra” não se reduz à mera emissão sonora, pois segue 

carregada de encante, sacralidade, potência e magia. Enfatiza Juana Elbein dos Santos (1986, p. 46) 

recobrando a tradição africana e diaspórica, que Abdias, a propósito de forma agenciada e inventiva, 

                                                 
181 Escreve Elisa Larkin Nascimento (1985, p. 11): “Muitos são os paralelos entre a vida e obra de Luiz Gama e Abdias 

Nascimento. ‘Legitimo expoente da cultura jurídica brasileira’, Luiz Gama inovava no campo jurídico, criando conceitos 

de defesa do negro contra o cativeiro que, mais tarde, seriam utilizados como Rui Barbosa no processo de derrota à 

escravidão. Semelhantemente, na sua atuação como deputado, Abdias tem produzido uma série de projetos de lei 

estabelecendo os preceitos legais de uma verdadeira defesa jurídica do negro supostamente livre. Entre os mais inovadores 

desses projetos está aquele que define o racismo como ‘Crime de Lesa Humanidade’, aprovado em primeira discussão, 

pela Câmara dos Deputados a 18 de outubro de 1984 [...]. Comum aos dois ativistas é a capacidade de unir numa mesma 

luta cívica várias formas de ação. A oratória, a política partidária e o engajamento no processo jurídico não excluem a 

vocação poética e artística. Esta, por sua vez, nunca se desvincula da luta social. Para o poeta Luiz Gama e para o 

dramaturgo, poeta e pintor Abdias do Nascimento, a expressão artística constitui mais uma arma brandida na luta em prol 

do povo negro”.   
182 Para o nosso trabalho é também valiosa a declaração de Elisa Larkin Nascimento (1985, p. 12) acerca da experiência 

religiosa dos homenageados, que por vias espirituais distintas contam com o sagrado para levarem a cabo seus projetos 

libertários. Assinala: “Também comum à ação e à obra desses dois combatentes é o elemento da fé. Sem acreditar 

basicamente no ser humano, como engajar-se numa causa social com tanta intensidade e paixão como aquelas de um Luiz 

Gama ou um Abdias Nascimento? Ao mesmo tempo, diante de tantas injustiças e crueldades perpetradas pelo próprio ser 

humano, essa crença acaba se sustentando no transcendental”. 
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reedita em sua saga: “A palavra faz parte de uma combinação de elementos, de um processo dinâmico, 

que transmite um poder de realização [...]”. E ainda:  

Se a palavra adquire tal poder de ação, é porque ela está impregnada de àse, 

pronunciada com hálito – veículo existencial – com saliva, a temperatura; é a palavra 

soprada, vivida, acompanhada de modulações, da carga emocional, da história 

pessoal e do poder daquele que a profere. 

Conforme podemos aferir, na ancestralidade africana, tanto na esfera litúrgica quanto no 

conjunto da vida, a palavra situa-se num campo de forças fascinante e perigoso. Tem, pois, o poder 

de criar mundos, isto é, possibilidades de existência e realização.  Abdiasianamente falando, a 

restituição da magia do verbo (e dos corpos), pela intervenção de Exu, torna-se condictio sine qua 

non para a construção dos processos identitários afrodiaspóricos (reinvenção das letras e 

recomposição dos nomes próprios) no horizonte da afirmação libertária da vida plenificada no axé e, 

consequentemente, livre de quaisquer cativeiros, visíveis ou invisíveis, materiais ou simbólicos.  

Foi entendendo, desde França, que a vida para a gente preta constituía em inescapável campo 

de batalha, que Abdias, fazendo eco aos seus irmãos e irmãs de raça e destino, viveu, em mobilidades 

transgressoras, o campo de batalha como tempo de mandinga.  

Desse modo, o negro revoltado, a partir dos terreiros de candomblé, vivenciou o que 

nomeamos de mística ancestrista diaspórica, para as quais falar é mais que emitir sons ou produzir 

belas e convincentes retóricas; falar é projetar magia libertária. Dessa feita, para o negro revoltado, 

falar com o axé de Exu plantado em sua garganta tem mais potência e eficácia que mil balas de 

canhão. Nessa perspectiva, só o axé de Exu é capaz de estuporar e vencer a demanda das “papas de 

brancura” que a colonialidade de poder violentamente colocou na língua preta.  E só com as peripécias 

inventivas das macumbas se vencem tais demandas, isto é, se destravam as línguas e liberam os 

corpos. Diz emblematicamente Paulo Freire (2003, p. 29): “Um povo sela sua libertação na medida 

em que reconquista a sua palavra”. Reconquistar a palavra é tomar posse da cultura. 

 Mística afro-brasileira, conforme a trajetória de Abdias reverbera no enlace íntimo com Exu, 

o deus da palavra, se assenta na sacralidade da boca e na potência do verbo, isto é, na magia da palavra 

negra. Abdias Nascimento traduziu esses valores e também inventou, em sua plurifacetada trajetória, 

novas letras prenhes de magia nas variadas trincheiras de sua longa existência. Sob as lentes da 

experiência mística partejada por Abdias, a boca fala do que a tradição está cheia.  
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A vida e obra de Abdias reverberam o liame complexo, dinâmico e inquebrantável entre 

religião e cultura e, nesse viés, a interconexão entre experiências religiosas afro-brasileiras e a viva 

tradição africana, locus ancestral, onde a experiência místico-religiosa abdiasiana deita suas raízes. 

Abordar, pois, o universo africano a partir da trajetória de Abdias Nascimento, traz, ao fim e ao cabo, 

a possibilidade de entender e compreender mais e melhor a brasilidade; eis porque assinalou Aberto 

da Costa e Silva (2003, p. 240) que a “história da África é importante para nós, brasileiros, porque 

ajuda a explicar-nos”; podemos dizer, explicar, dentre outras questões, nossas pluriformes exunidades 

orais partejadas “entre-lugares” (BHABHA, 2013).  

Falar, a propósito, faz parte do jogo religioso. Nogueira (NOGUEIRA,2012, p. 443) 

sugestivamente alega: “Podemos dizer sem exageros que o homem religioso é um tagarela. É quase 

impossível fazê-lo calar”. E continua: “E nos momentos em que não faz uso da palavra ele pratica 

gestos simbolicamente organizados, move seu corpo de forma a dizer algo”. 

Abdias nos revela uma boca sob cuja fala diz mais que uma mera e simples emissão de som; 

boca em Abdias é, metaforicamente, terra fértil e sagrada na qual só Exu é capaz de plantar, como 

uma espécie de agricultor dileto de Olorum, o seu axé – o poder de realização. Nessa perspectiva 

afrocentrada, verbo e religião reverberam uma indissolubilidade vital, razão pela qual a palavra e o 

sagrado não podem ser termos pensados, vividos e expressos separadamente. O pensar africano, 

porque fincado na ancestralidade, não se atreveria separar o que a divindade uniu desde os primórdios.  

3.1.1 O chão do verbo 

 Vamos considerar agora a relação de Abdias com a palavra desde a tenra infância e depois 

como essa habilidade aprendida e apreendida no chão familiar assumiu potência eficaz na sua relação 

mística com o orixá Exu. Importante sublinhar que oralidade não é fruto de uma realidade ontológica, 

mas, antes, uma prática cultural que só existe se passada de geração a geração. Por isso, oralidade é 

uma atitude diante da vida, uma forma de ser no mundo – uma práxis.     

Afirmar que o universo africano está ancorado na oralidade não significa compreender que 

exista uma “natureza” africana umbilicalmente oral ou que a palavra constitua um fato essencial 

(ontologicamente, falando) no universo africano. São oportunas e elucidativas as observações de 

Leite (1998, p.14-17) em Oralidades e escritas: 

A predominância da oralidade em África é resultado de condições materiais e 

históricas e não uma resultante da ‘natureza’ africana; mas muitas vezes este fato é 

confusamente analisado, e muitos críticos partem do princípio de que há algo de 
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ontologicamente oral em África, e que a escrita é um acontecimento disjuntivo e 

alienígena para os africanos 

Grande parte da população negra no Brasil nasce, dentre tantas privações, na escassez de 

livros, mas essa mesma população, quase que compulsoriamente, nasce e vive na superabundância 

de palavras. A biografia de Abdias Nascimento também vai nessa direção. Na experiência africana e 

afrodiaspórica, como a trajetória de Abdias no-lo revela, a palavra é o ventre, o parto, o berço e a 

vida. Nessa perspectiva, enfatiza com propriedade e sem tergiversar, Hampâte Bâ:  

‘Na África, quando um velho morre, é uma biblioteca que se queima’.  E diz ainda: 

‘Ao contrário do que alguns poderiam pensar, a tradição oral africana não se limita, 

de fato, a contos e lendas, ou mesmo a narrativas místicas e históricas, e os griots 

estão longe de ser os únicos conservadores e transmissores qualificados. A tradição 

oral é a grande escola da vida, cobrindo e envolvendo todos os aspectos. Ela é, ao 

mesmo tempo, religião, conhecimento, ciência da natureza, iniciação à profissão, 

história, divertimento e recreação, sendo que qualquer detalhe pode permitir alcançar 

a Unidade primordial (In: BONVINI, 2001, p. 38). 

Pode-se, nessa perspectiva, atribuir devidamente a Abdias a frase que Conceição Evaristo183, 

reiteradas vezes profere: “Eu não nasci rodeada de livros; eu nasci rodeada de palavras”. Conta 

Amadou Hampâté Bâ (2003, p. 170): “(...) desde nossa mais tenra idade, o meio que estávamos 

mergulhados era o do verbo”. Diz ainda mais adiante, recordando o antigo pátio onde ocorriam 

reuniões, cantos, poemas, guitarras e as narrativas dos grandes acontecimentos do passado: “(...) este 

pátio onde nos havíamos embriagado com a magia do verbo[...]”. (HAMPÂTÉ BÂ, 2003, p. 191). 

Segundo Bonvini (2016), a palavra, a oralidade ou a “tradição viva” demanda uma experiência 

comunitária.  

O vivido do grupo está ligado a essa palavra. Um implica o outro: o vivido precisa ressoar 

na palavra e esta, proferida, deve repercutir no vivido. Repercussão e vivido são duas 

dimensões fundamentais da oralidade. Eis o jogo da vida e da sobrevivência do grupo e 

também o sentido profundo da proferição, o sentido que é necessário atribuir aos 

diferentes textos em situação de oralidade: provérbios, adivinhações, contos, máximas, 

nomes próprios, cantos, etc., todos esses textos estão a serviço da memória coletiva e da 

transmissão da experiência do grupo (BONVINI, 2016, p. 7). 

                                                 
183 Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte e hoje vive no Rio de Janeiro. Doutora em Literatura Comparada pela 

Universidade Federal Fluminense e militante do Movimento Negro. Cunhou o termo escrevivência que, segundo a 

mesma, fala da escrita comprometida com a vivência e sua condição de mulher negra e enraizada na ancestralidade. 

Vencedora do Prêmio Jabuti em 2015 com a obra Olhos D’Agua e participante da Festa Literária Internacional de Paraty 

(Flip) no ano de 2017. Autora de obras como Ponciá Vivencio, Olhos D’Agua e Becos de memórias. Disponível em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/29/cultura/1501282581_629505.html 
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Na cultura tradicional africana cada ser humano, em especial os mais velhos, carrega dentro 

de si uma biblioteca viva e quanto mais viva mais vai se tornando fonte de conhecimento para a 

coletividade. É um conhecimento não meramente lógico ou conceitual, mas um saber construído a 

partir da vida e com ela sempre relacionado. Diz Amadou Hampâté Bâ (2003, p. 174):  

Era um conhecimento mais ou menos global segundo a competência de cada um, 

uma espécie de ‘ciência da vida’; vida, considerada aqui como uma unidade em que 

tudo é interligado, interdependente e interativo; em que o material e o espiritual 

nunca estão dissociados. 

“Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas 

também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, venerada no que poderíamos 

chamar elocuções-chave, isto é, a tradição oral” (VANSINA. In: KI-ZERBO, 1982, p. 157). 

Assinala Hampâté Bâ (1982): “Se formulássemos a seguinte pergunta a um tradicionalista 

africano: ‘O que é tradição oral’, por certo ele se sentiria muito embaraçado. Talvez respondesse 

simplesmente, após longo silêncio: ‘É o conhecimento total’” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 182). 

 “O Africano vive pela boca”, vive de uma tradição que exige uma “cadeia de transmissão”. 

Nessa tarefa, a figura do velho, do idoso, ou ancião gozará de importância singular; a “boca do velho”. 

Escreve Ki-Zerbo (1982, p. 27): “A boca do velho cheira mal...” E continua: “Mas ela profere coisas 

boas e salutares”. Um pouco acima ele diz:  

A história falada constitui um fio de Ariadne muito frágil para reconstituir os 

corredores obscuros do labirinto do tempo. Seus guardiões são os velhos de cabelos 

brancos, voz cansada (...) Cada vez que um deles desaparece, é uma fibra do fio de 

Ariadne que se rompe, é literalmente um fragmento da paisagem que se torna 

subterrâneo. 

“Não existindo transmissão regular, não existe ‘magia’, mas somente conversa ou histórias. 

A fala é, então, inoperante. A palavra transmitida pela cadeia deve veicular, depois da transmissão 

original, uma força que a torna operante e sacramental” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 193).  

 Os velhos são, pois, a conservação da memória viva e os atores privilegiados na estruturação 

da identidade familiar ou coletiva. Eles são as testemunhas indispensáveis do patrimônio africano. 

Significativamente assinala Hampâté Bâ (1982, p. 188): “Uma história que se quer essencialmente 

africana deverá necessariamente, portanto, apoiar-se no testemunho insubstituível de africanos 

qualificados”. Desse modo, o velho, enquanto locus do conhecimento vivo, torna-se condição de 
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possibilidade para uma aproximação positiva da tradição africana, chave indispensável da palavra e 

do magicar no solo africano.  

A oralidade perpassa toda a vida africana tradicional, inclusive os ofícios tradicionais. São 

eles também realizados como que compondo uma sinfonia ancestral a partir de cada atividade. A 

palavra plasma uma série de atividades, até porque, na compreensão ancestral, dizer é fazer, e o 

contrário é, igualmente, verdadeiro. “Diz-se que: ‘O ferreiro forja a Palavra, O tecelão a tece, O 

sapateiro amacia-a curtindo-a’” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 196). Ademais, a atividade humana não é 

descolada da atividade criadora divina; então, o ser humano é cocriador, continua no tempo a 

atividade divina.  

“A tradição bambara ensina, de fato, que a criação ainda não está acabada e que Maa Ngala, 

ao criar nossa terra, deixou as coisas inacabadas para que Maa, seu interlocutor, as completasse ou 

modificasse...” (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 196).  

Falar, então de “chão do verbo” é falar de um espaço cultural que se sustenta no modo de ser 

e fazer de um povo cujo conhecimento é produzido e passado de boca a ouvido. “A oralidade é uma 

atitude diante da realidade e não a ausência de uma habilidade” (VANSINA. In: KI-ZERBO,1982, p. 

157). Em outros termos, viver em lógicas orais requer um aprendizado, pois, não se trata de uma 

herança genética, mas de uma prática social capaz de moldar homens e mulheres.  

Nesse horizonte, vale dizer que Abdias Nascimento (In. SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p. 

36-37) aprendeu e apreendeu, desde o seio familiar, uma maneira de ser e operar no universo das 

oralidades. Ele mesmo falando de sua infância narra de forma paradigmática:  

Mas agora eu quero falar do que considero o mais importante daquele período. 

Durante as noites, aquelas mulheres negras se juntavam no tal galpão, a espécie de 

extensão da casa principal. Faziam umas pipocas, colocavam numas bacias e se 

reuniam para contar os casos, contar histórias. Ô, que beleza! Eram histórias e fatos 

do tempo da escravidão, dos sofrimentos, das alegrias, numa infinidade de 

personagens e de vivências, que para mim, pareciam todas muito próximas 

E diz ainda: 

Pena eu não ser um memorialista. Talvez eu não consiga contar em detalhes, lembrar 

das minúcias das histórias e dos ‘causos’, ou da maneira de cada uma daquelas 

pessoas falar; da ênfase, da entonação, que com certeza tornava cada uma daquelas 

narrativas mais curiosa e mais impressionante. Mas o importante é que, naqueles 

momentos, ali entre nós, manifestava-se uma literatura oral – de tradição africana –, 

e tratava-se de assuntos relacionados com as nossas questões de família racial. As 

histórias versavam sobre uma escravidão que acabara recentemente [...]. Aquelas 
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famílias, reunidas no galpão para partilhar as histórias, eram quase todas negras [...]. 

Para mim eram muito agradáveis essas noites, ouvindo aquelas histórias, aquelas 

falas todas. Aquelas reuniões me passam pela memória como imagens vivas, e posso 

distinguir os rostos das pessoas, cada uma contando o seu ‘causo’ intrigante, cheio 

de suspense e com os desfechos mais diversos e inusitados. Era muito bom e muito 

bonito, pois aquela situação prendia o meu interesse e alimentava a minha 

expectativa e a minha curiosidade de menino; eu recordo que ouvia tudo quietinho e 

com muita atenção. 

Da riqueza do exposto acima sublinhamos a importância dessa “oralidade no galpão” como 

reverberação de permanências, de modos de ser e viver, que atravessaram o Atlântico; essas práticas 

não morreram em virtude de sua atividade. Nesse sentido, Abdias é filho do que viu e viveu; é filho 

do que ouviu, do que internalizou e, a seu modo, repetiu. 

Nosso trabalho ao destacar a díade Abdias↔Exu como objeto delimitado e privilegiado de 

investigação, lança o olhar para o território africano a fim de captar as bases ancestrais de um 

poder/saber/fazer enraizado no verbo. De forma paradigmática, confessa Amadou Hampâté Bâ (2003, 

p. 170): “...desde nossa mais tenra idade, o meio em que estávamos mergulhados era o do verbo”.  

Pensar, pois, num universo social ancorado e plasmado pelo verbo, implica captar arranjos culturais 

que partejam a oralidade como modus vivendi e modus operandi. 

3.1.2 Exu e a palavra 

Exu está associado à cavidade bucal, mas “também está profundamente relacionado com a 

boca em sua função de Enúgbarijo, boca coletiva (...) comunica o interior com o exterior, permitindo 

que o som e as palavras aconteçam” (SANTOS, 1986, p. 211).  

Se Exu é condição de possibilidade de todo sistema e sua força tudo perpassa, isso mostra 

quão importante é o lugar da palavra no universo do candomblé. Assinala Santos (1986, p. 47): “A 

individuação não é completa até que o novo ser não seja capaz de emitir o seu primeiro som”. Mas 

como refletimos acerca do universo africano, a palavra tem poder de matar ou fazer viver, de unir e 

desunir, e será no domínio de Exu que essas possibilidades estarão sempre presentes.  

O candomblé é religião essencialmente iniciática e seu programa de integração de um novo 

ser na vida do santo e da comunidade se dará pela dinâmica da oralidade; do saber passado de boca a 

ouvido. E o poder da fala é tão fundamental para o processo de feitura que o iniciado deverá abrir sua 

boca, soltar a palavra, palavra sagrada, fascinante e tremenda – atravessada pelo axé. Afirma Santos 

(2001, p. 211):  
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É também durante o ritual de abrir a fala, durante a iniciação da adósù, que toda 

atividade particular é focalizada na boca. Com efeito, esta será objeto de uma 

manipulação durante a qual ela receberá certa combinação de axé colocada na língua 

que, transportada por Exu, permitirá ao orixá falar e fazer-se conhecer. 

Então a figura de Exu é seguramente uma das mais importantes articulações que o candomblé 

do Brasil faz com a tradição africana no universo rico e complexo da oralidade. Nessa perspectiva, 

pode-se também dizer, sem evasiva, que também o candomblé – na dinâmica de Exu – vive pela 

boca. Assinala Augras (2008, p. 95): “Quando Elegbara engoliu e restituiu tudo, mostrou que é a 

boca que organiza o mundo, através da fala. É a palavra proferida que recria o mundo, percebido 

(engolido) e devolvido com significado próprio”. 

Nesse horizonte de análise, a oralidade traz consigo consequências de ordem gnosiológicas. 

Não só o que o africano conhece (conteúdo), mas também como se conhece (método) são 

dependentes, na tradição ancestral, da relação bocaouvido.  Observa Freire (2003, p. 61-62): 

... a África vai ensinando a gente! (...) Por exemplo, se eu estivesse escrevendo para 

o Brasil, sobretudo para educadores que estivessem trabalhando com massas 

populares em centros urbanos, como São Paulo, eu teria sugerido que, ao abrir o 

livro, na introdução, o animador propusesse aos participantes do círculo que fizessem 

uma leitura silenciosa do texto e que, em seguida, cada um iria fazer a leitura em voz 

alta. Mas para África, não. Inclusive a minha primeira tentação foi essa. 

Imediatamente o lápis parou no caminho e refiz a trajetória. Na África, meu querido 

Sérgio, estamos enfrentando uma cultura cuja memória – por n razões que não 

interessa aqui conversar – é auditiva, é oral, tem que fazer a leitura em voz alta, e a 

tarefa deve ser a do educador (...) ele tem que provocar uma certa convivência entre 

os educandos e o texto, pela oralidade, e não da escrita do texto. É o som da palavra 

que o cara deve ouvir, simultaneamente com a visão da palavra. 

Lélia Gonzalez diz acerca do poema Mãe de Abdias, que “ninguém melhor que o poeta negro 

para cantar o amor à mulher-mãe” (NASCIMENTO, 1983). Digno de menção é o fato de que no 

poema/oriki Mãe, o biológico e o místico se fundem numa única e mesma narrativa. A experiência 

mística estupora as fronteiras do carnal e do espiritual. Há um único enredo de valor 

imanente/transcendente. No leite negro material da mãe jaz em um só tempo o leite igualmente negro 

da divindade. E é esse leite primal que nutre e move a vida do preto, poeta leite metáfora do axé que 

o faz navegar. Lélia Gonçales discorre  também na introdução da obra de Abdias Nascimento(1983):  

O axé implorado no poema de abertura, manifesta-se na força da palavra que navega 

‘do Egito antigo a Oshogbo a França’, cantando o amor que exalta Josina doceira, 

mãe-de-leite de filhos alheios, senhora do saber das ervas que curam os males e as 

mazelas dos que a ela recorrem (e que não foram poucos). 
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Ao considerarmos no escopo de nossa pesquisa a longeva e multifacetada trajetória de Abdias 

Nascimento sob as lentes do que denominamos mística ancestrista diaspórica, faz-se mister, 

inapelavelmente, acessar a rica e dinâmica tradição africana ancestral assentada na oralidade sob cuja 

fonte Abdias partejou, nutriu e sustentou sua experiência religiosa sob  o patrocínio espiritual  de Exu  

– “boca coletiva” –  no horizonte do que chamamos “mística de mobilidade expansivo-transgressora”, 

isto é, “mística sem fronteiras”, porque engendrada sob o influxo do deus do movimento.  

Sugestiva e emblematicamente, quando na peça Sortilégio II de Abdias, doutor Emanuel 

recupera sua identidade (e sua fala), a partir da intervenção do deus da palavra, diz: “Não sabem que 

recuperei meu tom de voz... Ignoram que reencontrei minhas próprias palavras no meu Exu que 

resgatei...” (NASCIMENTO, 1979, p. 133) [grifos nossos].   

É, pois, sobre esse agenciamento, protagonismo e empoderamento/empodimento, a partir da 

restituição da língua roubada pelo colonialismo mas restituída pelo sagrado, nomeadamente, Exu, que 

trataremos neste capítulo. Desta feita, a magia da palavra comparece como ferramenta e 

municiamento no processo de protagonismo da negra gente no teatrum mundi. Bem assinalou Fanon 

(2008, p. 34) que “existe na posse da linguagem uma extraordinária potência” que, no sistema 

cosmológico nagô, provém de Exu – o que liga, desliga e religa; vincula e reúne.  

A palavra tem, pois, a mágica competência de partejar encruzas, engendrar encontros e trocas, 

vicejar hibridismos e re-unir na diversidade. Dizendo de outro modo, a fala, a fortiori sob o signo de 

Exu, é forçosamente alteritária, porquanto “falar é existir absolutamente para o outro”, conforme 

assinalou Fanon (2008, p. 33). Desse modo, a fala de Abdias (o conjunto de sua vida e obra) não é 

endereçada exclusivamente, a nosso ver, a um gueto racial, mas, antes, diz respeito a toda 

humanidade. Nessa perspectiva, escreve sugestivamente Sodré (2017, p. 177): 

Exu pertence visceralmente à comunicação, uma vez que resulta, enquanto filho 

protótipo na criação do ser humano, da interação de água (elemento masculino) e 

terra (elemento feminino), sendo assim o portador mítico do sêmen e do útero 

ancestral. Esta segunda acepção comunicacional refere-se a uma simbolização (a 

interação originária de duas metades, implicada no par masculino/feminino) que 

estrutura o organismo social. Mas em qualquer acepção – inclusive naquela atinente 

à Verbalização ou à fala – a comunicação implicada refere-se primordialmente a um 

comportamento ou à ação simbólica de vincular ou pôr em comum partes diferentes 

no interior de um sistema. 

Neste capítulo de nossa obra sustentamos, pois, que, conforme a tradição viva africana no 

sentido que lhe deu Hampaté Bâ (1982, p. 182), Abdias Nascimento relacionou-se com a palavra, 

sob o domínio de Exu, como “agente mágico – grande vetor de ‘forças etéreas’”. Numa palavra, 
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para Abdias, a “palavra negra” de Exu tem poder – “axé indestrutível do nosso povo, poder mágico 

do oculto...” (NASCIMENTO, 1983, p. 36).   

Sustentamos que, no âmbito cívico, foi no uso e no manejo intrépido e desafiador dessa 

palavra prenhe de encante, potência, magia e mironga que a pretasemente francana tornou-se, 

mediante o que denominamos de “mística de mobilidade expansivo-transgressora” tutelada por Exu, 

um negro sem fronteiras, um “cidadão do mundo”, conforme o chamou Kabengele Munanga (In: 

SEMOG e NASCIMENTO, 2006). 

Deixamos, pois, uma ilustrativa, interpelante, misteriosa indagação posta por Abdias na boca 

da yalorixá na peça Sortilégio II. Pergunta o negro mirongado: “Quem pode tocar a raiz do verbo 

oculto nas trevas do mistério oral?” (NASCIMENTO, 1979, p. 45) [grifos nossos].  

A nosso ver, sob as lentes da experiência mística Abdiasianas, quem decifrar essa 

indagação decifra o enigma da esfinge; ou melhor, o enigma da encruza. Contudo, 

adverte Abdias na mesma linha em chave ancestral: ‘Ninguém tem o poder de 

revelar o segredo sagrado da fundação da palavra... segredo das coisas...’ [grifos  

nossos].  

3.1.3  A magia das palavras africanas 

Na introdução da obra de Abdias (1983) Axés do sangue e da esperança (orikis), Lélia 

Gonzalez escreve sob o título Griot & guerreiro:  

É recebendo o axé plantado por Exu (e atente-se para o plantado), que eu posso 

retomar a língua que me foi roubada; é absorvendo esse axé que retomarei o 

conhecimento de um saber que me foi tirado pela violência física, pelo terrorismo 

cultural, pelo etnocídio a que fui submetido por aqueles que escravizaram meus 

ancestrais e que, hoje, me exploram e discriminam afirmando sua ‘superioridade’ e 

a sua ‘civilização’; é retomando o ‘meu falar antigo / por tua força devolvido’, que 

não me perderei nas armadilhas das abstrações vazias que só fariam me arrancar do 

chão que piso com pés desnudos e ligeiros na dança do aqui e agora, onde passado e 

futuro estão presentes.  

 A “palavra negra” de Exu de que fala Abdias é palavra atravessada pela potência sagrada; 

logo, palavra encantada, cheia de mandinga e mironga – verbo eficaz com poder divino/humano de 

realização. E esse diferencial do verbo preto envolto no magicar libertário, é peripécia decolonial por 

excelência. Na posse do verbo ancestral sequestrado reside a insurgente tarefa de “inventar letras” e 

“recompor os nomes próprios”.    

 Importante assinalar no desenvolvimento de nosso trabalho que o que está em jogo no 

empoderamento do verbo, mediante o sagrado, é a posse agenciada e intransferível do exercício das 
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múltiplas e imponderáveis possibilidades de ser no mundo enquanto sujeitos de corpos e falas 

próprias. Nessa perspectiva, assegurar o lugar de fala e seus enunciados insurgentes implica assumir 

as potências do corpo.   

Os enigmas versados, cuspidos das bocas, envolvidos em hálito, saliva, voz e ritmo 

são também expressões dos poderes assentados sob os domínios de Elegbara. A 

palavra em toda sua complexa constituição é parte da presença do corpo, de seus 

poderes e possibilidades. Na perspectiva dos saberes que fundamentam o que viemos 

a traçar como uma epistemologia das macumbas não há separação entre palavra e 

corpo. [...]. A palavra e todas as possibilidades de produção de linguagem e 

comunicação estão inscritas sobre os mesmos princípios e potências que versam 

acerca dos poderes do corpo e das suas produções de discursos não verbais (SIMAS 

e RUFINO, 2018, p. 52).   

O verbo atravessado pelo sagrado e pelo segredo também foram (e são) armas potentes na 

trajetória da negra gente desde a captura no solo africano. Abdias, “o negro sem papas na língua”, é 

negro de fala libertada, liberada – boca desaforada – língua arquivelha restituída pelo divino 

comunicador, o deus da “palavra negra” prenhe de magia. Nesse horizonte místico afrodiaspórico 

assentado no verbo mirongado, a boca fala do que a tradição está cheia (orixás, ancestrais etc.), razão 

pela qual a palavra se torna, poderosa e misteriosamente, o “agente ativo da magia” (HAMPÂTÉ BÂ, 

1982, p. 186). É a partir da potencialidade desse encante verbal montada em seu corpo que o negro 

revoltado e sem papas na língua “cavalga” reinventando letras e recompondo nomes próprios capazes 

de estuporar fronteiras coloniais. É nesse contexto que o místico-ativista reverberou a crença que sua 

palavra, a partir de Exu, gozava de força, potencialidade e eficácia para além das competências 

meramente humanas.  

Adverte Hampâté Bâ (In: KI-ZERBO, 1982, p. 186): “Deve-se ter em mente que, de maneira 

geral, todas as tradições africanas postulam uma visão religiosa do mundo”. 

Tratamos neste capitulo acerca do lugar primazial da palavra na vida e trajetória de Abdias 

Nascimento e como ela – A palavra – está referida à ancestralidade africana e se impõe como 

condictio sine qua non para a construção do sujeito, pessoal e coletivamente. Nesta parte de nosso 

trabalho, nos interessa, sobremodo, essa dimensão mágica e mirongada do verbo. “Na África, a 

atitude mágica e a visão do mundo de forças são, logicamente, coerentes, o que é diferente das outras 

civilizações” (MUNANGA, 2009, p. 34).  

São pertinentes e relevantes as palavras de Hampâté Bâ (In. KI-ZERBO, 1982, p. 186):  

Na Europa, a palavra ‘magia’ é sempre tomada no mau sentido, enquanto que na 

África designa unicamente o controle das forças, em si uma coisa neutra que pode 
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se tornar benéfica ou maléfica conforme a direção que se lhe dê. Como se diz: ‘Nem 

a magia nem o destino são maus em si. A utilização que deles fazemos os torna bons 

ou maus’. 

Assevera Munanga (2009, p. 34): “As palavras são eficazes porque são carregadas de forças.”. 

Essa compreensão perfaz uma cultura atravessada pela magia e pela visão religiosa do mundo. “A 

fala que tira do sagrado o seu poder criador e operativo encontra-se em relação direta com a 

conservação ou com a ruptura da harmonia do homem e no mundo que o cerca” (HAMPÂTÉ BÂ, 

1982, p. 186).  Para Antonacci (2013, p. 525):  

Expressões culturais africanas e da diáspora precisam ser lidas a partir desses 

fundamentos basilares. Tanto banto quanto sudaneses, povos africanos concebem o 

universo segundo interações entre energias vitais; relacionam-se com seus ancestrais 

em simbiose com outros seres e divindades de seu cosmo, compartilhando e 

renovando suas tradições vivas, oralmente repassadas de geração a geração..   

Então, é a partir do universo mágico-religioso africano que se pode compreender o valor da 

manipulação humana nas forças vitais enquanto busca de equilíbrio. Magicar, nesse registro, é a arte 

do humano em face de um complexo de forças, nem boas nem más em si mesmas. “Se a fala é força, 

é porque ela cria uma ligação de vaivém (yaa-warta, em fulfulde) que gera movimento e ritmo, e, 

portanto, vida e ação” (HAMPÂTÉ BÂ. In: KI-ZERBO, 1982, p. 185).     

 A magia, nesse horizonte, significa um caminho de interação com as forças sagradas e 

também uma maneira de interagir com a coletividade; uma maneira de compreender e relacionar-se 

com a realidade.  Dignas de menção as palavras de Hampâté Bâ (1982, p. 182) quando explica:  

Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a toda 

região de savanas ao sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além de um valor 

moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem divina e às forças 

ocultas nela depositadas. 

A palavra constitui o “agente mágico por excelência”, nos termos de Hampâté Bâ (p. 182), 

do universo tradicional africano. É, pois, ainda, segundo o autor, “vetor de forças etéreas”, razão pela 

qual pode ser fonte tanto de coesão quanto de desintegração, felicidade ou ruína, ordem ou caos, 

bênção ou danação, vida ou morte. Dizendo de outro modo, a palavra, por sua magia, tem o poder de 

produzir o bem ou o mal; e ainda, construir ou destruir.  

Cacciatore (1977, p. 175) vai definir a magia como “arte de realizar feitos extraordinários, 

positivos ou negativos, por meio de domínio sobre os elementos naturais, sentimento humanos etc., 

através de agentes espirituais...”. 
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Secco (2008, p. 24), em A magia das letras africanas, assinala, na contramão dos 

posicionamentos preconceituosos acerca da magia, a necessidade de se considerar a polissemia do 

termo e também dos étimos que derivam dele. Escreve:  

Para empreendermos a desconstrução dessas visões estigmatizadas, há que 

começarmos por explorar a polissemia da palavra ‘magia’ e dos estímulos dela 

derivados. Do grego magéia e do latim magia (por via erudita), esse vocábulo tem, 

na língua portuguesa, uma série de significações, embora as mais correntes sejam as 

de ‘ciência oculta’, ‘bruxaria’, ‘magismo’, ‘religião fetichista’, ‘invocação de 

espíritos e gênios da natureza’, em virtude de essas acepções terem sido difundidas, 

em maior escala, pelos colonizadores europeus que revestiram o termo de conotações 

negativas, discriminando, preconceituosa e etnocentricamente, as práticas culturais 

e religiosas africanas. 

No limite de nosso tema, não temos a necessidade, tampouco a pretensão de sermos exaustivos 

no que se refere à temática da magia dentro da seara da tradição africana tradicional e no candomblé, 

por conseguinte. Assumimos a posição segundo a qual quando falamos magia não estamos nos 

referindo a uma suposta ordem evolutiva, a um estágio inferior e mais atrasado que o religioso, o que 

redundaria numa oposição excludente religião (positiva) versus magia (negativa). É valiosa a 

contribuição da Antropologia184 para a questão da magia, assunto tão candente nas pesquisas sobre o 

fenômeno religioso, sobretudo no referente às religiões de matrizes africanas, vincadamente mágicas 

ou encantadas, como, exemplarmente, o candomblé e a umbanda185.  

Sublinha Silva (2005, p. 35) refletindo sobre A repressão à magia africana: 

As religiões africanas caracterizavam-se, como ainda hoje, pela crença em deuses 

que incorporam em seus filhos. São também religiões baseadas na magia O 

sacerdote, ao manipular objetos como pedras, ervas, amuletos, etc., e fazer sacrifícios 

de animais, rezas e invocações secretas, acredita poder entrar em contato com os 

deuses, conhecer o futuro, curar doenças, melhorar a sorte e transformar o destino 

das pessoas. Por esses princípios a magia africana era vista como prática diabólica 

pelas autoridades eclesiásticas. 

                                                 
184 Escreve Guerreiro (2013, p. 247): “Malinowski e Evans-Pritchard contribuíram, sobremaneira, para uma compreensão 

das racionalidades do pensamento mágico e religioso. Ambos, cada qual a seu modo, reconheceram que o pensamento 

mágico é também dotado de uma lógica... religião e magia deixaram de ser categorizadas como herança de uma situação 

pré-lógica, ilógica ou irracional”.  
 

185 Antonio Flavio Pierucci (2001, p. 99) em A magia, escreve defendendo a distinção, mas a profunda e inextricável 

relação entre religião e magia: “Há religiões mais penetradas de magia do que outras. Por isso, em face as enormes 

diversidades históricas das religiões da humanidade, é possível concluir que algumas delas são menos desencantadas do 

que outras, ou menos desencantadas numa fase histórica do que noutras. A Umbanda e o Candomblé são religiões mais 

encantadas que os vários ramos do cristianismo; o Catolicismo é menos desencantado que o protestantismo histórico, 

sobretudo o de feitio puritano; o neopentecostalismo, mais encantado que os outros ramos do pentecostalismo e, a fortiori, 

do protestantismo”. Podemos depreender do exposto por Pierucci que cada religião, a seu modo, parteja a sua própria 

magia; e essa afirmação dispensa quaisquer juízos de valor. 
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As religiões afro-brasileiras, em geral, e o candomblé, em particular, se assentam sob o poder 

da magia que implica na manipulação de forças invisíveis e poderosas, mas forças ao alcance e à 

disposição dos seres humanos. No contexto de forte oralidade, a palavra vai assumir um alto e quase 

absoluto valor no magicar, posto que falar, nessa acepção, é transmitir axé, o que implica pôr em 

movimento um sistema de forças, em si neutras. Não basta, nesse registro mágico-religioso, o simples 

falar, mas é preciso saber o que, como, onde e quando falar. Escreve Silva (2000, p. 44) em O 

antropólogo e sua magia:  

Na ‘lógica’ das religiões afro-brasileiras, a palavra falada é considerada uma 

importante fonte de axé (força vital) e veículo do poder sagrado. Falar é um ato 

mágico que impregna por contaminação simbólica o sujeito da fala e seu ouvinte. Na 

transmissão do conhecimento litúrgico, o que dizer, quando, como e para quem são 

instâncias determinadas pela hierarquia religiosa.  

Abdias nutre a consciência de que os orixás não só oferecem, mas eles mesmos são 

ferramentas indispensáveis à luta intermitente pela libertação da população negra espalhada nas 

Áfricas e no mundo; esse auspicioso e insurgente combate passa pela posse da palavra ancestral 

(“falar antigo”) sem a qual a fala segue desprovida de potência libertadora. 

Exu é o senhor do Verbo. Conforme assinala Santos (1986, p. 165), “o intérprete e o linguista 

do sistema”. É, pois, misticamente considerado a “Boca coletiva”. Essa função singular de Exu 

justifica o documentário intitulado A boca do mundo – Exu no candomblé186. Nele participa uma das 

mais ilustres yalorixás do candomblé brasileiro: Mãe Beata de Yemanjá – filha de Exu e Iemanjá.   

A África é, desse modo, compreendida não como um território distante e estranho ao Brasil, 

mas, antes, como um dos caminhos indispensáveis de se pensar a brasilidade de ontem, de hoje e do 

amanhã. Da Costa e Silva (2003, p. 240) finda a obra Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil 

e o Brasil na África dizendo: “Ainda que disto não tenhamos consciência, o obá de Benim ou o 

angolaa quiluanje estão mais próximos de nós do que os antigos reis da França”. Sobre a relação 

entre África e Brasil no século XIX, afirma Alberto da Costa e Silva (2003, p. 54): “As trocas deram-

se nas duas direções, e a cada um dos lados do Atlântico não era de todo desconhecido e indiferente 

o que se passava no outro”.  

Neste capítulo versamos acerca da relação de Abdias com a palavra e o que essa relação ativa 

e dinâmica reverbera acerca da tradição africana e estrutura um tipo original de mística diaspórica 

assentada na sacralidade da boca e na magia do verbo. A fala, desta feita, torna-se veículo da força 

                                                 
186 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tcO7fN_19kY. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcO7fN_19kY
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sagrada e também via de construção identitária, vínculo social e ferramenta poderosa na luta por 

libertação.   

Nas palavras de Fanon (2008, p. 33), falar “é estar em condições de empregar uma certa 

sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o 

peso de uma civilização”. Segundo Mônica Lima (In: FIGUEIREDO, 2009, p. 11): “A linguagem é 

um dos aspectos mais evidentes da contribuição dos africanos trazidos para o Novo Mundo”. Mas, 

continua Lima advertindo: “Nem de longe é o único”. 

Quando o assunto são culturas erigidas sob lógicas de oralidade, como a africana, a relação 

boca↔ouvido assume uma dimensão viva e dinâmica, pois é nessa plataforma viva e eficaz  que se 

opera a transmissão do conhecimento; logo, a dinamicidade da tradição que, longe de ser algo estático 

e petrificado no tempo e no espaço é, porque realidade humana, produção sempre passível de 

permanências, perdas, invenções e reinvenções.  

O pensar a tradição africana lança-nos a outros códigos, outras epistemologias, outros saberes 

e outras lógicas.  Hampâté Bâ (2003, p. 31) oferece preciosa ilustração acerca da palavra que 

engendra, engloba e dá sentido ao conjunto da vida; realidade que fala como se tudo houvesse ou 

fosse boca. Atesta Hampâté Bâ:  

Mas para os nossos anciãos, sobretudo para os ‘homens de conhecimento’ (silatigui 

para os fulas, doma para os bambaras), a lógica apoiava-se em outra visão de mundo, 

em que o homem se ligava de maneira sutil e viva a tudo que o cercava. Para eles, a 

configuração das coisas em determinados momentos-chave da existência possuía um 

significado preciso, que sabiam decifrar. ‘Esteja à escuta’, dizia-se na velha África, 

‘tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar um conhecimento’. 

Se no pensar ocidentalo cêntrico boca é um órgão do corpo, na concepção africana ancestral 

nagô a boca é o corpo do mundo ou o mundo do corpo; de “boca a ouvido” toda sorte de conhecimento 

é transmitido de geração a geração. Nas palavras de Hampâté Ba (In: Ki-Zerbo, 1982, p. 181): 

A escrita é uma coisa, e o saber é outra. A escrita é a fotografia do saber, mas não o 

saber em si. O saber é uma luz que existe no homem. A herança de tudo aquilo que 

nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos 

transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente.    

Então, no contexto sociocultural plasmado desde a oralidade, o ser humano se confunde com 

a palavra, pois ele “é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão 

da sociedade repousa no valor e no respeito pela palavra” (In. KI-ZERBO, 1982, p. 182). Desse modo, 
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no que tange à plataforma da oralidade, apanágio das africanidades, são emblemáticas e elucidativas 

as palavras de Hampâté Bâ (In: KI-ZERBO, 1982, p. 181):  

Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos à tradição 

oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá 

validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimento de toda espécie, 

pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos 

séculos. 

Nesse sentido, podemos dizer que a boca fala no enlace dinâmico com a tradição viva. Eis 

porque são exemplares e elucidativas as palavras do mesmo Hampâté Bâ (2003) quando sustenta o 

provérbio: “Na África, cada ancião que morre, é uma biblioteca que se queima”. E a boca do velho é 

locus fundamental e incomparável da tradição e, consequentemente, de sua transmissão. Assevera 

Alberto da Costa e Silva (2008, p. 62) que a África venera a velhice.  

Os que têm cabelos brancos possuem a sabedoria da experiência e estão mais 

próximos dos deuses. Entre os iorubás, por exemplo, um jovem não fala a um velho 

sem se ajoelhar, agachar ou curvar-se, sempre com a cabeça mais baixa do que a 

dele. Em alguns povos pode até ter de deitar-se, de bruços, no chão.  

É de fundamental importância para o nosso trabalho assinalar que, conforme descreve o mito, 

no início dos tempos tudo que passou a existir passou pela boca (de Exu) e tudo dela saiu a partir de 

um acordo íntimo, relacional e de reciprocidade entre seres humanos, mundo e divindade.  

A trajetória de Abdias Nascimento não se explica devidamente sem a noção de ancestralidade, 

o que, inevitavelmente, lança a biografia do “negro revoltado” na tradição viva africana que 

atravessou o Atlântico nos corpos de milhões de negras e negros diaspóricos. Enfatiza Hampâté Bâ 

(In: KI-ZERBO, 1982, p. 187): “O que a África tradicional mais preza é a herança ancestral. O apego 

religioso ao patrimônio transmitido exprime-se em frases como: ‘Aprendi com meu Mestre’, ‘Aprendi 

com meu pai’, ‘Foi o que suguei no seio de minha mãe’”. Desse modo, abordar, ainda que 

sucintamente, a tradição viva africana se impõe como requisito fundamental para se acessar a relação, 

de Abdias com a palavra.  

Pela boca o africano estrutura a sua existência, pois através dela é que a sociedade está 

assentada. Por ela vive a tradição enquanto competência dinâmica de salvaguardar e transmitir o 

patrimônio ancestral. Assinala Vansina (In: KI-ZERBO, 1982, p. 158): “A tradição oral foi definida 

como um testemunho transmitido oralmente de uma geração à outra”. A oralidade é chave de leitura 

indispensável para se compreender a África tradicional desde dentro, a partir de seus sistemas 

idiossincráticos e axiológicos. Nesse horizonte, se pode entender com mais densidade Hampate Bâ 
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(2003, p. 31) quando escreve: “Esteja à escuta, dizia-se na velha África, tudo fala, tudo é palavra, 

tudo procura nos comunicar um conhecimento”.  

Na tradição africana cada existência só pode ser concebida a partir de sua vinculação familiar 

que se sustenta, por sua vez, numa cadeia de transmissão onde a boca ou a palavra tem valor primazial. 

Nessa perspectiva sociocultural, como podemos atestar, a fala é um dos vetores mais importantes para 

a construção do sujeito e da coletividade. A palavra, pode-se dizer, é o amalgama da família africana. 

E é a partir da noção de família extensa que se pode aferir o valor social de cada pessoa. “Na África 

tradicional, o indivíduo é inseparável de sua linhagem, que continua a viver através dele e da qual ele 

é apenas um prolongamento” (HAMPÂTE, 2003, p. 23). 

3.1.4 “Colonialidade no Verbo” 

Colonialidade e racismo se caracterizam, entre outras tiranias, pelo sequestro da fala ou roubo 

da língua do subalternizado (que não pode falar!). Se falar é, conforme Fanon (2008, p. 33), “assumir 

uma cultura”, no contexto de colonialidade o rapto da fala é, ao fim e ao cabo, estupro cultural, 

extermínio simbólico, despersonalização, “desvio existencial” (FANON, 2008, p. 30) – genocídio 

pessoal e coletivo.  

A colonialidade, desse modo, se estabelece pelo roubo da língua, a alienação forjadora do 

“negro de alma branca”, do negro em desacordo com sua ancestralidade. É, portanto, voz coletiva 

que perde o “fio da tradição”187. Daí o imperativo abdiasiano de “reinventar letras” e “recompor os 

nomes próprios”. Para Fanon (2008), a alienação do negro não é apenas uma questão individual. 

“Filogenia, e da ontogenia, há a sociogenia.” (FANON, 2008,p.28). Por isso, morte da língua é 

extermínio cultural – morte de um povo. Essa foi a pretensão colonial e a marca da colonialidade. 

Roubar a língua, ao fim e ao cabo, significava matar o outro a partir de dentro. Escreve Abdias (2016, 

p. 125)188:  

As línguas africanas – expressão fundamental da visão de mundo de suas respectivas 

culturas – foram destruídas, com raras exceções para fins rituais. O racismo, 

exatamente como classifica as raças em ‘superior’ e ‘inferior’, emprega idêntico 

critério para rotular as línguas em ‘inferior’ e ‘superior’. 

                                                 
187Abdias vai dizer que os negros dos Estados Unidos, apesar da tradição de luta renhida contra a discriminação racial, 

por inúmeras razões históricas, ao contrário dos afro-brasileiros, perderam os “fios da tradição”. (Cf. NASCIMENTO, 

1975, p. 51).  
188 Abdias cita criticamente Gilberto Freyre que escreve ressaltando a superioridade da língua europeia: “É evidente que 

a colonização europeia deu a esse novo tipo de cultura um instrumento de intercomunicação, que só uma nação europeia 

já unificada e já literalmente desenvolvida lhe poderia dar: a língua”. (NASCIMENTO, 2016, p. 125). 
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Nessa linha escreve também Mbembe (2018, p. 284-285) que  

De resto, varreduras, execuções extrajudiciais, expulsões e mutilações tinham como 

alvo o indivíduo, de que era preciso captar as pulsações e controlar as condições 

respiratórias. Essa violência molecular se havia infiltrado na língua. Ela esmagava 

com seu peso todos os cenários da vida, inclusive a fala. Ela se manifestava 

sobretudo nos comportamentos cotidianos do colonizador diante do colonizado: 

agressividade, racismo, desprezo, intermináveis rituais de humilhação, condutas 

homicidas – aquilo que Fanon chama de ‘política do ódio.  

 A partir de uma lógica hierarquizadora e excludente construída para fins de reificação e 

dominação do outro, o sistema de poder determina, de diversificadas formas, que falas são 

verdadeiras, críveis e legítimas e que falas são desconsideradas, deslegitimadas e banidas. Dessa feita, 

o que chamamos de “colonialidade do verbo”, significa uma das mais atrozes violências sofridas pela 

população negra em diáspora forçada, qual seja, o rapto da língua que, passou, violentamente, pela 

mudança de nome, inclusive das divindades.  

Mudar a língua e o nome implicam destruir os referenciais necessários para a identidade e 

para realização humanas. Da língua e do nome dependem o sentimento de pertencimento pessoal e 

coletivo sem os quais o ser profundo, em lógica ancestral, torna-se errante dentro de si mesmo, perde 

o enraizamento e, portanto, o “fio da tradição” que o conduz aos seus.           

Abordar a vida e obra de Abdias Nascimento e, consequentemente, as complexas teias e 

matizes das religiões afro-brasileiras, levam-nos, forçosamente, ao encontro de arranjos 

socioculturais assentados no saber/poder da oralidade; oralidade essa pensada e compreendida desde 

o horizonte decolonial; logo, como forma preciosa de conhecimento e construção do sujeito e 

subjetivação. O poder/saber colonial e escravista se estabeleceram mediante a construção e 

inferiorização do outro, do diferente. Nessa perspectiva, a oralidade foi descrita como uma espécie 

de estado inferior na escala evolutiva rumo à escrita ou letramento.  

Abordar, nessa perspectiva, espaços vincadamente assentados em tradições orais, como os 

terreiros de candomblé e umbanda, por exemplo, equivaleria tratar de povos, culturas ou sistemas 

religiosos a partir dos supostamente “sem”, isto é, sem escrita, sem cultura, sem civilização, sem 

evolução, sem conhecimento etc.  

Grosso modo, podemos dizer que a colonialidade estabeleceu a dicotomia hierarquizadora da 

seguinte forma: Europa/brancura/cristianismo/evolução/letramento versus 

Áfricas/negritude/fetichismo/primitivismo/oralidade. Considerar, pois, em contrapartida, a trajetória 
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de Abdias Nascimento e sua relação visceral com o sagrado, implica pensar o processo de 

“descolonização das mentes” a partir do qual se apresenta e se sustenta o estatuto epistemológico da 

oralidade dos povos historicamente subalternizados e sequestrados em seus ancestrais saberes, 

poderes e dizeres.   

No poema/oriki Prece a Oxum, Abdias (1983, p. 36-40) se dirige a sua mãe mítica, senhora 

de sua cabeça, Oxum. O filho, num ato supremo de afirmação de uma mística enraizada na 

ancestralidade, inicia o poema/louvação pedindo bênção e perdão e logo em seguida chama Exu para 

o centro do diálogo, porque dele é o domínio da palavra, verbo sagrado arrancado violentamente pelo 

poder dominante. E a oração endereçada, em princípio, a Oxum, engendra, numa plataforma mística, 

a triangulação dos atores: Abdias↔Exu↔Oxum. Enuncia o místico negro (1983, p. 36): 

Como posso Oxum continuar se até a minha língua me arrancaram? 

Imploro ajuda a Exu dono da palavra 

Laroiê 

Minha fala agora vou soltar [grifos nossos]. 

 Vale a pena ressaltar que se Oxum é o orixá/mãe regente da cabeça de Abdias, é a mãe mítica 

a quem o filho se dirige em prece/louvação/oriki; e é a Exu que ele implora o resgate da fala; e uma 

vez atendido pela divindade, vê-se apto para soltar a voz sem medo (“minha fala agora vou soltar”). 

E o saltar da fala do subalternizado (“língua solta”) é empoderamento, subversão; é contranarrativa, 

é emergência de vozes historicamente silenciadas, gritos de bocas amordaçadas dizendo-se a partir 

de suas próprias gramáticas. Lélia Gonzalez comenta o poema na introdução da obra Axés (1983):  

E aqui, o cântico se eleva, intensificado pelo toque dos atabaques, agora na exaltação 

da Grande-Mãe Mística. Em sua ‘Prece a Oxum’, o filho-peixe mensageiro, num 

relato indignado, denuncia os senhores da acumulação que em blasfêmia selvagem 

sacrificam milhões de crianças negras aos ídolos de seu terrorismo colonialista (...). 

Na denúncia indignada, afirma-se a heterogeneidade em face da ideologia dominante 

ocidental...  

São ilustrativas do lugar da palavra no mundo africano e do contraste com o poder 

colonial/escravista as palavras do poeta e escritor angolano Manoel Rui (In: SECCO, 2008, p. 39):  

Quando chegaste mais velhos contavam estórias. Tudo estava no seu lugar. A água. 

O som. A luz. Na nossa harmonia. O texto oral. (...) E era texto porque havia gesto. 

Porque havia dança. Texto, porque havia ritual. Texto falado, ouvido, visto. É certo 

que podias ter pedido para ouvir e ver as estórias que os mais velhos contavam 

quando chegaste! Mas não! Preferiste disparar canhões!  
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Nesse horizonte, pode-se refletir acerca da colonialidade linguística e epistemológica, 

estratagema do poder-dominação que enxota a existência negra da relação dialética Eu↔Outro 

(FANON, 2008), ou melhor, o “Outro” (o negro) é construído pelo discurso dominante como o 

diferente, o abjeto – o dentro e fora da linguagem. Dentro porque faz parte do discurso do dominador 

e fora porque desprovido de fala própria. Tirar-lhe ou roubar-lhe é língua é, pois, tirar da existência. 

E isso se manifesta de forma brutal e nociva no sequestro do nome, que no pensar africano refere-se 

à identidade profunda do sujeito.   

Nesse registro, a imposição da língua do colonizador traz consigo não apenas o “dizer como”, 

mas também o “pensar e o viver como”. Trata-se de uma “possessão” colonial. “A linguagem tem a 

ver com o poder [...]. Quando um dominador, um colonizador chega a um país, a primeira coisa que 

faz é impor aos nativos a sua língua” (ROMÃO, 2012, p. 79)189. Significativas, nessa perspectiva, são 

percepções agudas de Abdias (1983, p. 38) no poema Prece a Oxum: 

Sabeis Senhora Oxum que 

obrigados temos sido a 

em lugar do vosso sagrado nome 

invocar nomes profanos 

nossa senhora da conceição 

nuestra señora de la caridad Del cobre 

fetiches pagãos insanos? 

Vale sublinhar, a título de reflexão, que na parte do poema acima Abdias se refere à “Senhora 

Oxum” (“sagrado nome”) com letras maiúsculas e “nossa senhora da conceição” (“nomes profanos” 

e “fetiches pagãos insanos”) com letras minúsculas. E essa é uma tomada de posição decolonial 

linguístico-política na ordem contra-hegemonia. Isso manifesta o quanto um poema pode conter, por 

vezes, maior posição política que um manifesto ou quaisquer outros instrumentos ou expedientes de 

subversão de esquerda. Desse modo, as inversões operadas do “minúsculo” para o “Maiúsculo” e do 

                                                 
189 Romão enfatiza na mesma página: “O Brasil é um exemplo notável de que a linguagem é poder. Em 2005, em Porto 

Alegre, no Fórum Social Mundial, ouvi um testemunho chocante da relação entre linguagem e poder: um índio, do 

Amazonas, relatou que missionários cristãos obrigavam crianças indígenas a esquecer a língua materna e impingiam 

castigos quando não aprendessem o português, língua do colonizador. Quando uma criança não conseguia pedir comida 

na língua portuguesa, ela não recebia comida. Era uma forma violenta de impor a língua e a cultura do dominador. Como 

diz Donaldo Macedo (2000, p. 94), ‘não usamos a língua apenas para organizar e expressar ideias e experiências. A língua 

é uma das práticas sociais mais importantes, mediante a qual somos levados a nos sentir como sujeitos’”. 
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“Maiúsculo” para o “minúsculo” extrapolam os domínios da pura escrita. Nessa inversão, Abdias 

reverbera uma intelecção, uma episteme, uma opção decolonial, uma subversão – um agenciamento. 

Diz, nessa direção, Fanon (2008, p. 34) de forma emblemática: “Todo povo colonizado – isto é, todo 

povo no seio do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao processo de sepultamento de 

sua originalidade cultural – toma posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana”.  

Podemos dizer que Abdias tomou posição diante da linguagem do sistema opressor mediante 

o processo de re-ligação (apanágio de Exu) com o “fio da tradição” africana a partir do qual recobrou 

o seu “falar antigo”, isto é, soltou a língua! Não sem razão, Mãe Beata de Yemanjá  fala no poema 

Diamante Negro, feito pela sacerdotisa para Abdias (post-mortem)190:   

[...]Estamos com você a toda hora, a luta continua; marchamos para a vitória. Não 

brigamos com arma, usamos a sua voz, seu grito forte, longo e alvissareiro; isto 

é o que nos conforta [...]. Nós vamos em frente ouvindo a sua voz [...]. Ah, meu 

irmão, ah, meu professor, daí aquele grito bem forte que em nossa defesa você 

andou. Não ficou parado no caminho, não teve medo. Tanto a ti quanto a nós você 

salvou [...] Bendita a hora da tua mãe te parir[...] [negritos são nossos].   

Como Exu, Abdias Nascimento pode devido e adequadamente ser chamado de “boca 

coletiva”, o profeta e o porta-voz do povo negro. Viveu pela “boca” e sua trajetória ecoa um grito de 

liberdade. 

3.2 Sobre o corpo 

Abordaremos o lugar proeminente e indispensável do corpo na mundividência nagô e no 

candomblé, por conseguinte, a fim de mostrar como o pensar africano ancestral acerca da 

corporeidade tornar-se-á a base a partir da qual e em torno da qual Abdias Nascimento vai construir 

e vivenciar sua relação com os orixás, especialmente Exu. Dessa feita, no escopo do que nomeamos 

de mística ancestrista diaspórica, o corpo emerge (ad intra/ad extra) inapelável e irremediavelmente 

como locus por antonomásia do sagrado e, por essa razão, condictio sine qua non da experiência 

místico-religiosa na ordem ancestrista que pode ser nomeada de “mística à flor da pele”. 

Mística “a flor da pele”, a nosso juízo, é metáfora adequada e bem-vinda para dar conta da 

experiência religiosa, sob horizonte ancestrista, engendrada e expressa por Abdias Nascimento. O 

ativista negro, pelo que coletamos no labor da pesquisa, travou com os orixás, em geral, e com Exu, 

                                                 
190 Homenagem a Abdias Nascimento: Diamante Negro, IPEAFRO. Lido por Tom Borges. Publicado em 15 de outubro 

de 2015. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=im36CFpghEM. 
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em especial, uma vivência que podemos chamar de incorporação; seus deuses foram subjetivamente 

sentidos e explicitados como realidades cravadas no corpo, no lombo, na carne – territórios por 

excelência de Exu.  

Sendo Exu princípio dinamizador, de mobilidade e de expansão, corpos negros são, a partir 

de seu axé dinamogênico, impelidos a estabelecer o que chamamos de “mística de mobilidade 

expansivo-transgressora”, isto é, “mística sem fronteiras” ou “mística rizomática” sob cuja potência 

engendra in corpore agenciamento, protagonismo e empoderamento/empodimento capazes de 

estuporar os limites impostos pelo status quo colonial. 

Em outros termos, corpos que se sabem cravados pelo sagrado são corpos abertos às 

possibilidades ilimitadas; possibilidades tanto identitárias quanto à ocupação dos espaços de 

poder/prazer no tecido social. A metáfora “cavalo do santo” já carrega consigo a imagem da 

mobilidade, que é per se competência do corpo. A propósito, a colonialidade, conforme abordaremos, 

demanda o controle e a domesticação física e simbólica sobre os corpos. Na perspectiva de Abdias, 

cabe a Exu vencer a demanda colonial da castração e imobilidade dos corpos. 

Sustentamos que a mística ancestrista diaspórica é, ao fim e ao cabo, mística de mobilidade 

expansivo transgressora; logo, experiência religiosa de movimento e trânsito. O termo “cavalo”, 

conforme exposto no título de nossa obra, já reclama o cavalgar, isto é, a mobilidade negada ao 

escravizado e a preta gente no pós-abolição. “Cavalo”, então, pode ser pensado como metáfora da 

potência e mobilidade do corpo, porque, conforme culturas africanas, “estar em ou vestir pele de 

animais significa empoderamento, transcender o corpo, impregnando-o de recursos e artimanhas do 

reino animal” (ANTONACCI, 2014, p. 142). 

Essa movimentação dá-se no e pelo corpo, que, em chave abdiasiana, busca transgredir 

fronteiras preestabelecidas e, assim, engendrar novas e ilimitadas possibilidades de vozes e presenças 

no mundo. Em outros termos, a incorporação pelo sagrado situa-se no plano transgressor porquanto 

enseja o indizível e o ilimitado divinos. 

Em síntese, Abdias não abre mão de andar, caminhar, peregrinar, perambular ou “cavalgar”; 

e isso significa ocupar livremente os espaços. Dessa feita, seu projeto-político-mistagôgico exige: 

corpo fechado, pés alados e língua solta, potências do corpo e da fala! E nesse projeto de mobilidade 

decolonial, Exu, o dono do corpo e da fala, exercerá nas encruzilhadas do negro revoltado seu papel 

de exímio patrono, amigo e compadre. 
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A partir do enlace místico Abdias↔Exu, faz-se oportuno e legítimo, de nossa parte, pensar 

corpos negros “sem fronteiras” e “desafiando verdades”191 como lugar supremo da afirmação e 

potencialização da vida no marco da “diferença colonial”, consoante Grosfoguel (2009). Se o poder 

colonial patrocinou a “possessão” do corpo escravizado, a experiência místico-religiosa afro 

engendrou in corpore “possessões” libertárias mais potentes sob o riso debochado de Exu, o deus 

que, fechando os corpos, abre os caminhos! 

Abordaremos, pois, nesta parte de nosso trabalho, como Abdias vivenciou e reverberou sua fé 

nos orixás enquanto negro incorporado, isto é, negro com o sagrado à flor da pele, com as divindades 

nas veias – com os deuses e deusas cravados! 

3.2.1  Sagrado in corpore 

Sem Bíblia ou quaisquer outros livros doutrinários, a negra gente, de forma insubordinada, 

auscultava nos corpos e nas peles chicoteadas as vozes de seus deuses e ancestrais. Dessa feita, os 

poros de suas negras peles tornaram-se portas escancaradas mediantes as quais os deuses transitavam; 

até as feridas, misteriosamente, tornaram-se frestas a partir das quais o sagrado passou... São, pois, 

nesse horizonte, de incomensurável valor e digna de um sem número de repetições a afirmação de fé 

de Abdias (1979, p. 134) através da boca do doutor Emanuel em Sortilégio II: “Cravados em mim... 

estão meu Olorun... meu Exu... meu Ogun”. 

É, pois, fundamentalmente sobre essa experiência somático-dérmica ancestral vivenciada por 

Abdias, de deuses cravados, que se trata o que chamamos de “mística à flor da pele”. 

Sob as lentes do que nomeamos mística ancestrista diaspórica, o corpo e suas múltiplas e 

invariáveis performances e locuções é o locus privilegiado do divino, razão pela qual o sagrado no 

candomblé, por exemplo, diz-se, irremediavelmente, in corpore.  Dessa feita, especialmente o transe 

ou a incorporação reverbera in extremis no seio da comunidade religiosa o lugar excelso do corpo e 

sua competência intransferivelmente mistagógica. 

Importante salientar no desenvolvimento de nosso trabalho que, no que se refere à produção 

místico-espiritual das religiões de matrizes africanas no Brasil, em geral, o fenômeno do transe ou 

incorporação foi uma das ocorrências que mais mereceram – por parte do pensar hegemônico 

                                                 
191 As sugestivas e felizes expressões corpos negros “sem fronteiras” e “desafiando verdades” foram colhidas dos dois 

artigos de Antonacci na obra Memórias ancoradas em corpos negros (2014), quais sejam: “Corpos sem fronteiras” (p.113-

154) e “Corpos negros desafiando verdades” (p. 155-184).  
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dominador branco e cristão, inclusive no campo científico –, estranheza, incompreensão, banalização, 

repulsa, perseguição, ataque, estigmatização e patologização. Grosso modo, transe/incorporação 

tornou-se, sob as lentes do poder colonial, caso de polícia e de  psiquiatra; nos mais positivos olhares, 

ocorrências folclóricas – “coisa de preto”. Reflete Abdias Nascimento (2016, p. 41):  

Foi Nina Rodrigues o ponto inicial do estudo psiquiátrico classificador do êxtase 

místico ao nível da histeria, ou manifestação patológica. Arthur Ramos, outro 

psiquiatra, foi discípulo de Nina Rodrigues e o seu continuador. Atualmente, René 

Ribeiro e George Alakija corporificam essa tendência que, parece, vai se tornando 

uma tradição na psiquiatria brasileira. Deixo o leitor tirar sua própria conclusão do 

fato, repleto de implicações, de que no Brasil, uma das qualificações para o estudo 

do negro e das religiões afro-brasileiras. É ser um especialista em psiquiatria... (NR: 

rever pontuação com autor)  

O que se coloca como questão, a nosso ver, é como a colonialidade de poder engendra um 

olhar (preconceituoso, racista e discriminatório)192 sobre o Outro e suas práticas culturais e religiosas; 

a partir desse olhar de suposta superioridade se constrói hierarquicamente a diferença. Essa situação 

colonial manifesta a imbricação entre verdades religiosas e sistemas de poder e manipulação. Nesse 

horizonte exclusivista, alguns sistemas religiosos são legitimados (do europeu, branco e cristão) e 

outros (dos tidos como incivilizados), ao contrário, demonizados, folclorizados e desqualificados. O 

próprio Abdias Nascimento (NASCIMENTO, E., 1985, p. 62) escreve se opondo à manipulação 

eurocêntrica ante as produções e vivências culturais e religiosas extraocidentais:  

A nossa origem, a nossa religião original, não pode ser manipulada e classificada 

como magia negra. Fazemos questão de dizer alto e em bom som que, enquanto esses 

que se jactam de serem os únicos donos da cultura e da civilização universal, os 

eurocentristas – enquanto esses ainda estavam na idade da selvageria, no sentido 

pejorativo que eles gostam de classificar nossos indígenas, na África Negra existiam 

grandes civilizações construindo uma tecnologia, uma ciência e uma filosofia [...]. 

O eurocentrismo quer ser a referência de tudo que é belo, bom e universal.  

Por esta razão, abordar o corpo e, em particular o transe, no horizonte da experiência mística 

do candomblé, demanda assumir o processo de “descolonização das mentes”, o que implica, 

necessariamente, uma descolonização do olhar. Esse olhar a partir de dentro – afrocentrado – habilita 

o subalternizado e o credibiliza enquanto sujeito de fala e de corpo; e de fala corporal. Nesse 

horizonte, o subalternizado se empodera de sua própria voz e fala. Diz Abdias Nascimento (In: 

NASCIMENTO, E., 1985, p. 62): “Não abrimos mão deste Brasil, que é nosso, e ao mesmo tempo 

                                                 
192 Mbembe (2018, p. 197), fazendo referência a Fanon, sublinha o poder que tem o olhar de construir um outro: “Expondo 

o que chamou ‘a experiência vivida do negro’, ele analisou como um certo modo de distribuição do olhar acaba criando, 

fixando e destruindo seu objeto, ou então restituindo-o ao mundo, mas sob o signo da desfiguração ou, pelo menos, de 

um ‘outro eu’, um eu objeto ou um ser à parte. Um determinado modo de olhar tem de fato o poder de bloquear a aparição 

do terceiro e a sua inclusão na esfera do humano...”.  
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afirmamos que ninguém vai nos dar nomes. Quem recebe nome é escravo, e somos um povo livre 

que se autodefine e não aceita definições vindas de fora”.   

Da fala agenciada do expropriado pelo sistema de dominação aparece o transe e, de forma 

mais ampla, o mundo místico das religiões afro como práticas prenhes de saberes, dizeres e poderes. 

Pelo que expusemos, faz-se oportuno e relevante para o nosso trabalho registrarmos o posicionamento 

de Abdias Nascimento (1995, p. 65-66), ipsis litteris acerca do potencial do transe: “Os orixás, 

‘montados’ nos seus respectivos filhos, a eles incorporados, chegam para fazer sua visita ritual à 

comunidade dos seres humanos [...]. Cada orixá é recebido pela coletividade com uma saudação 

própria”.  

E continua Abdias destacando a força subversiva e transformadora que a possessão é capaz 

de engendrar no rodopiar dos corpos:  

O fenômeno da possessão realiza uma profunda e total metamorfose na 

personalidade do filho de santo. A cozinheira se transforma em Yemanjá. Segura na 

mão o abebê, uma espécie de leque, que ela movimenta em ritmo lento, enquanto 

executa uma dança ao mesmo tempo maternal e semelhante ao movimento das ondas 

do mar. Os presentes a saúdam: ‘Odomi, odoceiaba!’. O operário humilde agora 

exibe o porte de um rei – ele é Xangô. Empunha um machado alado, de duas lâminas, 

e é recebido com gritos de ‘Caô, Cabecile!’. Uma mulher de profissão lavadeira 

agora se transforma em divindade do amor, Oxum, e sua dança cheia de dignidade 

exibe uma voluptuosidade de mulher amorosa. ‘Ora-iê-ô!’. A dignidade dessa dança 

a distingue radicalmente do erotismo vulgar internacionalmente popularizado nos 

romances de certos escritores baianos comercialmente bem sucedidos. 

Pelo assinalado por Abdias, vê-se, claramente, o caráter “revolucionário” da mística no 

candomblé mediante o corpo; por ele e nele os espoliados e proscritos da sociedade transmutam-se 

nas sublimes potestades; os últimos da história, mediante o culto e rito (sob a regência dos deuses 

cravados), se transformam nos primeiros, nos excelsos, nos indestrutíveis e imponderáveis. Abdias 

Nascimento (1995, p. 66) exibe o cerne de uma mística que possibilitou a gente preta percorrer e 

sobreviver os “séculos de dor e de alegria”. Escreve:  

Assim como os domínios do cosmo se completam, os deuses exerceram funções 

complementares entre si. E com Exu zelando pela ordem do cosmo em todos os seus 

domínios, com Oxalá presidindo a perpetuação da espécie, os filhos de África 

atravessaram os séculos de dor e de alegria, sempre cultuando os deuses ancestrais 

na convivência mágica e mística com os orixás [grifos nossos].    

Cremos que o que nomeamos de mística ancestrista diaspórica tal como a vivenciou e 

expressou Abdias, se resume ao que o próprio ativista designou acima de “convivência mágica e 

mística com os orixás”. Essa mística reclama, sob o influxo de Exu, o deus do movimento, o que 
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nomeamos de “mobilidade expansivo-transgressora” porque desconhece fronteiras, ultrapassa 

medidas; engendra, na feliz expressão de Antonacci (2014, p. 113-153), “corpos negros sem 

fronteiras”. Como bem enfatiza Abdias Nascimento, (1995, p. 63), Exu,  

Portador do axé, ele é o único orixá que passa de um domínio do cosmo ao outro. 

Exu, gênio trocista dos caminhos e encruzilhadas do universo, intérprete das línguas 

humanas e divinas, incorpora a contradição, dialetiza a existência humana, ritualiza 

o movimento perpétuo do cosmos, da história dos homens e das mulheres.   

A nosso ver, foi mediante o exercício do rodopio dessa “mística de mobilidade expansivo-

transgressora”, engendrada no corpo e pelo corpo – território de Exu –, que Abdias, a semente de 

Franca, se tornou, conforme sugestiva e oportunamente o chamou Kabengele Munanga, “um cidadão 

do mundo”193 ou, como no atributo caro ao orixá Exu, “senhor dos mundos”. E esse senhorio 

afrocentrado dá-se pela afirmação dos corpos no teatrum mundi na ordem do agenciamento, 

protagonismo, empoderamento/empodimento. Exu, nessa perspectiva, apresenta-se como o orixá, por 

antonomásia, da emancipação – potência da dinamização e mobilidade dos corpos. 

Sob esse influxo, corpos negros são impelidos a ocupar os espaços de poder no corpo social 

atando, pois, o místico e o político; e o político à construção de uma nova sociedade na ordem 

quilombista194. Explana Nascimento (1985, p. 63):  

Somos um segmento majoritário do povo brasileiro. Mesmo que fossemos 

minoritários, ainda assim seríamos também universais. Elaboramos conceitos e 

definições, válidas para o nosso povo e que podem também serem válidas para outros 

povos. Por que só a Europa, ou os Estados Unidos – que são também Europa – no 

sentido cultural – podem ditar regras, ditas científicas, ditas universais? 

A relação que o candomblé trava com o corpo reverbera um horizonte cultural integrador e 

multidimensional. Nas palavras de Sodré (2017, p. 122), a incorporação pelo orixá “implica uma 

                                                 
193 Kabengele Munanga escreve na contracapa do livro autobiográfico, Abdias Nascimento, o griot e as muralhas, de 

Semog e Nascimento (2006): “Lendo atentamente a obra do prof. Abdias, não temos dúvida nenhuma sobre o encontro 

de suas ideias com os poetas, romancistas, etnólogos, filósofos e historiadores da negritude e do pan-africanismo, o que 

faz dele um cidadão do mundo”.  
194 Abdias Nascimento (In: NASCIMENTO, E., 1985, p. 62) assegura que o Quilombo dos Palmares, exemplarmente, 

constitui “uma pratica de ciência política, de ciência social operativa. Como exemplificam os princípios aplicados, que 

muito depois os europeus foram definir como socialismo científico”.  E enfatiza ainda: “No entanto, a ciência africana se 

encontrava numa base muito além daquelas definições acadêmicas, já que na República dos Palmares havia a prática do 

socialismo. Isto de dizer que o quilombismo, e ou as comunidades indígenas praticavam o comunismo arcaico ou 

primitivo, constitui outra pilhéria do eurocentrismo cultural, do imperialismo teórico que vem de definições da 

antropologia social, uma pseudo-ciência colonizadora do etnocentrismo. Tal antropologia pretendeu esmagar dos povos 

de origem africana toda sua contribuição ao progresso da humanidade, em todos os sentidos”. 
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hiperexpressividade somática, que se exibe ritualmente”. Nada nesse horizonte místico escapa ao 

domínio do corpo. Não há, pois, nessa construção religiosa cisão  

3.2.3 Colonialidade em lombo de Exu renegado 

 Registram Simas e Rufino (2018, p. 94): “O território corporal é o primeiro lugar de ataque 

do colonialismo”. E esse ataque ou ultraje tanto pode ser físico como simbólico; ou ambos. Abordar 

então a mística vivenciada por Abdias e a partir dela a experiência religiosa da coletividade africana 

e afrodiaspórica no contexto da colonialidade, nos conduz, inevitavelmente, abordar o corpo como 

lugar do sujeito identificado, “preto sujo! “Ou simplesmente: ‘Olhe, um preto!’” (FANON, 2008, p. 

103).  

O racismo se estabelece na construção de uma significação do corpo do outro, o que implica 

uma operação genocida forjada na base do extermínio, exclusão, invisibilidade ou marginalização. 

Por isso o agenciamento negro passa por sua presentificação no campo das relações sociais e 

religiosas. E tudo se dá no, com e pelo corpo. Escreve Fanon (2008, p. 103): “Enquanto o negro 

estiver em casa não precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinais, confirmar seu ser diante 

de um outro”. 

Colonialidade de poder e saber é colonialidade de bater e, consequentemente, de ferir, 

machucar e matar, física ou simbolicamente. Nessa trama genocida aparece o corpo negro, a pele 

preta, a cara preta ou o lombo com narrativas de ferimentos e cicatrizes que desde a captura no solo 

africano, passando pelo Atlântico, chega no Novo Mundo e persiste na história, a despeito da abolição 

da escravatura no 13 de maio de 1888, a “mentira cívica”, segundo Abdias. 

Ferimentos e cicatrizes são narrativa das vítimas, dos subalternos, dos historicamente 

inferiorizados e massacrados. Dessa feita, se gestos têm história, como assinalou Câmara Cascudo, 

as cicatrizes também. Cicatrizes e ferimentos são, no contexto de subalternidade, textos feitos de 

carne e osso sob cuja leitura demandam lentes descolonizadas e, por isso, capazes de desnaturalizar 

as atrocidades do status quo.   

Podemos dizer, considerando a trajetória de Abdias, em especial, pelo que poeticamente 

enunciou o “negro revoltado”, que no corpo de sua mãe Georgina Ferreira do Nascimento (Josina), a 

doceira e ama de leite, corpos negros (vivos e mortos) desvelavam lamentos e protestos. Em outros 

termos, mirando o corpo da mãe, Abdias lia, “navegando” desde dentro, a história ensanguentada da 
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“negra gente”, lombo ferido pelo trabalho e pelo chicote, braços de “buques de queimaduras e 

cicatriz”. Escreve Abdias (1983, p. 17-23) no poema Mãe:  

Nado braçadas de léguas/ léguas dos teus cafezais/ que infinitam em verde/ este 

escuro olhar/ gerado ao tempero cheiroso do marmelo/ ao caldo suculento do 

mocotó/ à pasta fervente de goiaba/ escarificando braços de minha mãe/ buques de 

queimaduras e cicatrizes [...] Navegador do sangue/ navegador do leite/ sei dos que 

vieram/ e se foram antes de mim/ pois no sangue deles flutuo/ Navego a santificação/ 

do seu martírio de escravos/ celebro seus quilombos levantados/ suas Áfricas/ 

enfurecidas em minhas veias/ plenas de eguns antepassados [...]. mergulho a doçura 

da mãe/ adoçada no amargo doce/ ígneo algoz dos teus braços/ Braços vigorosos nos 

quais/ navego teus abraços/ nesses braços que são teus/ traço a ternura dos lábios 

meus/ à flor borbulhante do sangue/ que chamusca tua pele escura/ no tacho da tua 

existência [...]/ esta terra rocha/ terra francana/ princípio da navegação/ não te 

enterrou/ mãe/ não foi tua amarração/ esta terra se alimentou/ do teu suor/ dos teus 

ossos/ da tua carne/ golpeada pela necessidade... (NASCIMENTO, 1983, p. 17-23). 

O poema é longo e de extraordinária beleza, a partir da leitura/navegação feita pelo místico-

poeta, conforme confessa Abdias, com “veias plenas de eguns antepassados”, captamos clara alusão 

à ancestralidade. E o que poderia findar com o atestado de óbito. Místíco-ativista introjeta a esperança 

parida no ventre mesmo da dor. Assim termina o poema: 

...todos nós/ à proteção dos girassóis de Xangô/ os que vieram ontem/ os de hoje/ os 

que virão amanhã/ enia dudu de sangue imperecível/ nadaremos nosso mar de 

sangue/ mergulharemos nosso oceano de leite/ varando os cabos de tormentas/ 

náufragos do sonho/ bêbados da esperança/ bebedores do sangue e/ das águas da/ 

liberdade/ da fonte do/ teu ventre (NASCIMENTO, 1983, p. 23). 

Estender na consideração do poema supracitado extrapolaria os intentos de nossa tese; 

contudo, chamo a atenção para o verbo “navegar”, que traz a noção de mobilidade e, portanto, 

abertura para a construção de um futuro esperançoso, futuro que passa pelos “buques de queimaduras 

e cicatrizes”, mas também, entre outros, pelo “leite primal de Ísis”, pelos “eguns antepassados”, e 

pelos “girassóis de Xangô”195. É de real grandeza, beleza e importância para o nosso trabalho quando 

Abdias (1983, p. 20), navegando na dor do sangue maculado da mãe, sente-se borrifado por gritos e 

ritos: 

Navego o pus e o luto   

que rutilam a gota do teu sangue 

profanado 

                                                 
195 Abdias (1983, p. 21) escreve no referido poema que da “gota navegante” da mãe “nos bagos de José”, o pai,  “vieram 

o Benedito e o Rubens/ também chamado coronel Café/ o José Filho alcunhado Dedé/ depois o Oliveira metalúrgico/ 

Antônio o doador de coragem e alegria/ iluminado dos Orixás”.   
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jorrando em mim 

séculos de gritos 

milênios de ritos [grifos nossos]. 

Cicatrizes e feridas são, conforme se exprime Abdias acima, profanação do sangue da mãe; 

portanto, situação que não se resume a uma análise política e social (por mais profunda e necessária 

que seja), tampouco estatística. O sofrimento impetrado aos braços da pobre e valente doceira 

vincula-se ao aquém e ao além, aos entes visíveis e invisíveis – à ancestralidade.  

 Para a nossa reflexão é pertinente e relevante a construção literária que Abdias engendra a 

partir do corpo. Nascimento (1979, p. 121), em Sortilégio II expõe o Ponto de Exu no processo de 

reencontro identitário do doutor Emanuel. O ponto desvela a travessia da negra gente sequestrada em 

sua dignidade:  

Meu Exu brincalhão 

Está nas encruzilhadas 

De Ogun companheiro-irmão 

Me livra de atrapalhadas 

Coro: Laroiê, Axé! 

Na encruzilhada do negro 

Tem agressão da polícia, tem 

Estupro de negra, violação 

Tem muita dor, muita sevícia 

Desde o tempo da escravidão 

Chicote no lombo, ê! 

Cativeiro, opressão, ê! 

O ponto acima registrado por Abdias assinala a função libertária e revolucionária de Exu, 

“mensageiro do axé forte” quando o assunto é o lombo chicoteado do negro. O massacre da negra 

gente impetrado no corpo não extingue a memória e a evocação do santo.  E porque, no horizonte das 

lutas da negra gente, “campo de batalha é campo de mandinga”, Abdias roga a Exu no PEL: “Fecha 
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meu corpo aos perigos...” (NASCIMENTO, 1983, p. 11). No lombo o chicote; no lombo, em 

contrapartida, a mandinga, a magia, o feitiço. “Corpo fechado”196 é corpo, pela mística, empoderado. 

Na perspectiva mística do candomblé, corpo não é um conjunto de órgãos, mas um complexo 

vivo e dinâmico de interação de forças; corpo, nessa acepção reclama presenças invisíveis. Nele jaz 

o pessoal e o coletivo, conteúdos do Ayê e, simultaneamente, do Orun. No poema Mucama-mor das 

estrelas, Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 78-79) fala do corpo/lombo renegado pela violência 

colonial; contudo, o corpo do ativista é misticamente sentido e expresso como “lombo de Exu 

renegado” – corpo ferido e maculado, mas corpo cujo único dono é o divino. Escreve Abdias:   

[...] Em meu lombo de Exu renegado/ estala o lenho/ corta o lanho/ vitupério da 

brancura/ o banho/ núncio do revide do escárnio/ do golpe traiçoeiro/ à negra carne 

flagelada/ paz de Oxalá maculada/ ao cuspe secular no rosto/ junto à bofetada cristã/ 

tranco o perdão posto/ ao alguidar de coisa vã [...]. 

Para Abdias, numa hermenêutica a partir do corpo, o golpe covarde endereçado 

sistematicamente à carne negra é “cuspe secular no rosto”, razão pela qual não se trata apenas de 

destruição física, mas também moral e espiritual. Tal violência vem corroborada pela “bofetada 

cristã” no mesmo rosto da gente preta. Desse modo, o excerto do poema supracitado denuncia a 

cumplicidade do poder colonial com poder religioso (cristão) no ataque ao corpo negro, o que para o 

místico-ativista vai macular a “paz de Oxalá”. Dizendo de outra maneira, para Abdias, como podemos 

interpretar, bateu na carne negra, bateu nos orixás, que não são deuses nem apáticos tampouco afeitos 

à armadilha da humildade servil cristã em face da qual Abdias, segundo as palavras do poema acima, 

diz: “tranco o perdão posto/ ao alguidar das coisas vãs”. 

Podemos dizer que colonialismo, escravismo e racismo são construções históricas erigidas 

sob a égide do sequestro e silenciamento da fala e maus-tratos e ocultação ou invisibilidade dos corpos 

negros. Então, o mesmo corpo, local por excelência do sagrado, é também lugar da violência do poder 

colonial. Pode-se, pois, nesse horizonte, falar de colonialidade/escravismo in corpore. Nas palavras 

de Mbembe (2018, p. 283): “Fanon se convenceu de que o colonialismo era uma força 

fundamentalmente necropolítica, animada na origem por uma pulsão genocida. E uma vez que toda 

situação colonial era, antes de mais nada, uma situação de violência potencialmente exterminadora”.  

                                                 
196A noção de “corpo fechado” está vinculada à experiência subjetiva de invulnerabilidade facultada por uma força 

extraordinária. Cacciatore (1977, p. 127) define “fechar o corpo” como cerimônia ritual que visa “proteger uma pessoa 

contra o mal, visível ou invisível, e impedi-la de ser vítima de tiros, facadas, picadas de cobra etc. que possam ser 

mortais. É feita com o auxílio de cânticos rituais, sacrifícios animais, velas, punhal etc.”. 
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Escreve o próprio Fanon (2008, p. 104-105): “No mundo branco, o homem de cor encontra 

dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma  

No rastro do pensamento de Fanon197 podemos falar da construção colonial da diferença, 

pondo, evidentemente, o branco no topo daquilo que se convencionou chamar de humanidade, 

civilidade, ordem e beleza. Dessa feita, o corpo branco torna-se expressão máxima do que deve 

existir, daquilo que pode e deve ser expresso. A aparição do corpo do negro, ao contrário, engendra 

outros olhares. A colonialidade, desse modo, é também uma forma de olhar os corpos, dos aceitos e 

dos proscritos. É desse poder que nasce a ocultação e a invisibilidade dos corpos negros. Diz Mbembe 

(2018, p. 199):  

O poder da colônia consiste, pois, fundamentalmente, no poder de ver ou de não ver, 

de ser indiferente, de tornar invisível o que não se faz questão de ver. E se é verdade 

que ‘mundo é aquilo que vemos’, pode-se então dizer que, na colônia, é soberano o 

que decide quem é visível e quem deve permanecer invisível.   

A luta de Abdias Nascimento, em grande medida, pode ser definida como batalha para a 

recuperação da voz/fala do subalternizado, e mobilidade e epifania dos corpos negros alijados não 

apenas dos palcos de teatro do Brasil, mas, primeiramente, impedidos de ocuparem o teatrum mundi. 

Por isso, sustentamos que a mística de Abdias engendrada sob as lentes de Exu é mística da 

mobilidade, mística sem fronteiras... 

Na página que segue, Abdias, depois do longo poema intitulado Mãe (1983, p. 16-23), dispõe 

o poema intitulado Autobiografia (1983, p. 25-26). A disposição dos poemas/orikis iniciais 

manifestam, a nosso ver, o alto e sagrado valor que a tradição africana confere à família; importância 

essa que, a propósito, vai desaguar na chamada “família-de-santo” na experiência religiosa na 

diáspora. 

Escaparia ao intento de nosso trabalho bem como a nossa competência nos embrenharmos em 

análises de ordem literária; contudo, consideramos como fato digno de destaque o lugar da fotografia 

dos pais (a primeira da obra) logo depois do poema de abertura endereçado a Exu. Interpretamos, 

grosso modo, da seguinte forma: o que o santo representa na ordem do sagrado, os pais representam 

                                                 
197 Escreve Mbembe (2018, p. 80-81): “Por meio de um processo de disseminação, mas sobretudo de inculcação, já muito 

estudado, que este enorme rebotalho de disparates, mentiras e fantasmas se tornou uma espécie de invólucro exterior cuja 

função foi, desde então, substituir o seu ser, a sua vida, o seu trabalho e a sua linguagem. Revestimento exterior em sua 

origem, esse invólucro se estratificou, transformou-se num conjunto de membros e acabou por se tornar, com o passar do 

tempo, uma casca calcificada – uma segunda ontologia – e uma chaga – ferida viva que corrói, devora e destrói todos os 

que acomete”.  
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na ordem histórica ou biográfica. E tanto o santo quanto os pais situam-se no plano protagônico da 

ancestralidade. 

Importante sublinhar que a primeira experiência corpórea que o bebê experimenta, no 

caminho da consciência de seu próprio corpo, é a vivência do corpo da mãe. Desse modo, a primeira 

experiência corporal de Abdias, bem como de qualquer nascente, conforme assinalamos, foi a 

experiência dos corpos dos pais, e de modo singular o da mãe. São, pois, corpos que falam, que trazem 

em suas marcas e cicatrizes a história coletiva da diáspora africana.  

Singularmente, no corpo/texto da mãe Josina, Abdias leu, aprendeu e apreendeu a história de 

massacre da negra gente. Por isso, assinalamos que colonialismo e escravatura são violências 

corporais, porquanto é no corpo preto que se engendra a ofensa, o golpe, o ultraje, o genocídio e a 

ocultação/invisibilidade. 

No ano de 1930 Abdias, como 16 anos, ingressa no Exército, no Segundo Grupo de Artilharia 

Pesada, em Quitaúna próxima de são Paulo. Nesse período recebeu um telegrama de Franca avisando 

do estado de saúde debilitado de sua mãe. Abdias foge do quartel já supondo o falecimento da doceira 

Josina. O fato narrado por Abdias revela o quanto os ultrajes sofridos por Josina in corpore marcaram 

profundamente a subjetividade do ativista que, decerto, decifrou no corpo da mãe a lógica genocida 

da sociedade brasileira bem como a “mentira cívica” da abolição. O corpo morto de Josina estava, 

pois, prenhe de dizeres e de protestos silenciados. Relata Abdias (In: SEMOG e NASCIMENTO, 

2006, pp. 68-69): 

Quando cheguei em Franca, a rua onde morávamos estava cheia de gente. O féretro 

já estava na sala de casa, para sair com destino ao cemitério [...]. Senti uma 

desconfortável revolta nesse dia, pois estavam presentes os chamados grandes da 

cidade, aquela gente que não consegue ser sincera nas amizades, mas que faz questão 

de manter as aparências [...]. Fiquei muito revoltado naquela ocasião porque, no 

fundo, a minha mãe morreu de trabalhar demais. Ela era muito moça ainda, mas 

trabalhava como uma condenada para sustentar os filhos [...]. Fervendo por dentro, 

fui acompanhando o enterro da minha mãe. 

Tal ocorrência, narrada brevemente, nos ajuda a entender quando, no poema Mãe, Abdias 

(1983, p. 16-23) faz alusão aos “buquês de queimaduras e cicatrizes” patentes nos braços da mãe, 

registros do trabalho que fere e mata, inapelavelmente, a gente pobre e, sobretudo, gente negra. 

Escreve:  

Nado braçadas de léguas/ léguas dos teus cafezais/ que infinitam em verde/ este 

escuro olhar/ gerado ao tempero cheiroso do marmelo/ ao caldo suculento do 
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mocotó/ à pasta fervente da goiaba/ escarificando nos/ reluzentes braços de minha 

mãe/ buquês de queimaduras e cicatrizes [...].  

E continua o místico-poeta a fazer sua leitura desde o texto-corpo da mãe:   

O bisturi da madrugada/ revolve as feridas enquanto/ o sono mal sonhado/ intensifica 

a pulsação dorida/ deste navegar de morte e vida [...]. Mergulho a doçura da mãe/ 

adoçada no amargo doce/ ígneo algoz queimador da/ beleza dos teus braços [...].  

Esta terra roxa/ terra francana/ princípio de navegação/ não te enterrou/ mãe/ não foi 

tua amarração/ esta terra se alimentou/ do teu suor/ dos teus ossos/ da tua carne/ 

golpeada pela necessidade... 

O poema é extenso e exprime de maneira rica e eloquente o quanto Abdias capta “vozes no 

corpo” aparentemente emudecido da mãe; e a partir do corpo de Josina, os corpos da negra gente. 

Abdias Nascimento (1983), de forma místico-poética reverbera a consciência de que é no corpo que 

o sistema colonial opera, razão pela qual em sua análise crítica da realidade é com Exu que trava 

diálogo:  

Ó Exu/ uno e onipresente/ em todos nós/ na tua carne retalhada/ espalhada por este 

mundo e o outro/ faça chegar ao pai / a notícia da nossa devoção/ o retrato de nossas 

mãos calosas/ vazias da justa retribuição/ transbordantes de lágrimas/ diga ao Pai 

que nunca/ no trabalho descansamos/ esse contínuo fazer/ de proibido lazer/ encheu 

o cofre dos exploradores/ à mais-valia do nosso suor/ recebemos nossas menos-valia 

humana.(NASCIMENTO,1983,p.11-12) 

E continua:  

...na sociedade deles/ nossos estômagos roncam de/ fome e revolta nas/ cozinhas 

alheias/ nas prisões/ nos prostíbulos/ exiba ao Pai/ nossos corações/ feridos de 

angústia/ nossas costas/ chicoteadas/ ontem/ no pelourinho da escravidão/ hoje/ no 

pelourinho da discriminação.   

Para a nossa tese é de fundamental importância sublinhar o diálogo analítico que Abdias trava 

com Exu a partir do corpo violentado da gente negra, tanto no “pelourinho da escravidão” quanto no 

“pelourinho da discriminação”. Tanto no primeiro quanto no segundo atestam-se a face crudelíssima 

do projeto colonial e escravista para cuja engrenagem corpos negros tornam-se lombos passíveis das 

mais atrozes violências, físicas e simbólicas.  

Alberto da Costa e Silva, prefaciando a obra de Gilberto Freire (2010, p. 15) O escravo nos 

anúncios de jornais brasileiros do século XIX, escreve: 

Mais do que qualquer outra cousa, os anúncios mostram, porém, sem o menor 

disfarce, a crueldade a que estavam sujeitos. Pois neles, os escravos fugidos eram 

muitas vezes descritos pelos sinais dos maus-tratos e castigos que sofriam [...]. O 

dono não tinha pejo em identificar o escravo por marcas de ferro em brasa e por 
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sinais de tortura, como feias cicatrizes de relho, de correntes no pescoço e de ferro 

nos pés.   

Nas palavras do próprio Gilberto Freire (2010, p. 143) pululam imagens de gente negra ferida 

no corpo e na alma:  

Semblante de quem sofre, de que fala romanticamente um dos anúncios. Merecem 

essas falas e esses olhares, assim excepcionais, um estudo à parte. Eram expressões 

senão de corpos propriamente ditos, de personalidades deformadas: de distúrbios ao 

mesmo tempo físicos e psíquicos.   

É digna ainda de menção a apresentação que faz Gilberto Freire durante  comunicação no I 

Congresso Afro-Brasileiro do Recife, em 1934, sobre deformações nos corpos da gente negra a partir 

dos anúncios dos jornais do período imperial. Expõe Freire (In: ANTONACCI, 2014, p. 161):   

São numerosos os casos de negros ‘rendidos’ e ‘quebrados’; de pretos com ‘veias 

estouradas’ ou calombos no corpo; os escravos de andar cambaio ou banzeiro; vários 

os negros fugidos com máscara ou mordaça de flandres na boca. (...) marcas de corpo 

deformado pela crueldade de senhores brancos: uns manquejando, os quartos 

arreados em consequência de surras e castigos; outros com cicatriz de relho pelas 

costas ou nas nádegas; ou então cicatriz de “anginho”, de tronco, de corrente no 

pescoço, de ferro nos pés, de lubambo no tornozelo [...]. E surgem uma vez por outras 

os negros lesos ou malucos, os inclinados à violência ou valentões, os tristonhos, 

sorumbáticos e calados que nem caboclos efeitos, talvez, de influências sociais 

deformadoras da alma, e não apenas do corpo. (...). Também surgem dos anúncios 

negros com o corpo deformado não por castigo, mas pelos golpes ou ‘talhos que 

deram em si’– na garganta ou no peito. Tentativas fracassadas de suicídio, nos 

momentos de banzo ou de raiva. 

Efetivamente, nenhum regime por mais tirano que seja se apoia exclusivamente na tortura e 

nos maus-tratos. Dessa feita, a escravidão no Brasil, nos seus quase 400 anos, não pode ser lida como 

uma experiência uniforme e invariável no tempo e no espaço. Contudo, seja qual for a constelação da 

escravaria na tessitura histórica, uma realidade sempre a acompanha, qual seja: a violência. Assinala 

Alberto da Costa e Silva (In: FREIRE, 2010, p. 17):  

Houve, é certo, senhores que se portavam com os escravos com brandura, e não 

faltaram casos de confiança mútua, companheirismo ou amizade. Entre senhor e 

escrava, conhecemos histórias de relações amorosas estáveis e duradouras. Mas 

estamos, creio eu, diante de exceções, e mesmo assim condicionadas por uma 

violência fundamental: um era proprietário alienável do outro e estava, por isso, sob 

seu quase absoluto domínio. Desgostado com o escravo e enfastiado da amante 

escrava, o dono podia afastá-los facilmente de seu convívio e até de sua vista, 

vendendo-o.  

Em outros termos, fora da liberdade não existe brandura. Dessa feita, o corpo escravizado será 

sempre atravessado por uma relação de poder diferenciadora e, em consequência, subalternizadora. 
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Não se pode, destarte, pensar a colonialidade do poder fora ou desconectada dos corpos 

subalternizados incluindo seus processos de subjetivação.  

É, pois, no mesmíssimo lombo de Exu renegado pela colonialidade que nascem, desde o 

sagrado, vozes, sons, ritmos, gestos e toda sorte de performances e pantomimas insurgentes em 

contranarrativas. Em Sortilégio II (1979, p. 54) a Filha-de-santo I diz em tom maternal referindo-se 

a Emanuel: “... Quero aleitá-lo com marafo, para ter bastante coragem. Nos ouvidos... derramarei 

música e vozes... Inesperadas vozes que pescarei no fundo do seu poço de recordações”.  

O que, pois, se está em jogo, a partir da fala da Filha-de-santo I supracitada, é a “pesca” das 

“inesperadas vozes” pescadas no fundo do “poço de recordações” que se chama corpo. E é nos 

ouvidos, lugar de capital importância nas tradições orais, que a Filha-de-santo promete derramar 

“música e vozes” – sonoridades decoloniais.  

3.2.4 Decolonialidade in corpore 

 Fizemos alusão no primeiro capítulo de nossa obra ao que chamamos “mística de protest-

ação na encruzilhada atlântica”. Nela já podemos aferir o lugar do corpo enquanto guardião da 

memória (Memórias ancoradas em corpos negros) e narrativa de insurgências e resiliências múltiplas 

ante a atroz violência e perigos da travessia atlântica. Já em pleno mar o corpo emergiu em suas 

textualidades multifacetadas; fez-se, mediante frestas, acontecimento, resistência, confluência, 

discurso, reza, mandinga, feitiço, canto, dança, ritmo e protesto; razão pela qual podemos dizer, sem 

evasiva: no horizonte afrodiaspórico, decolonial, in extremis, é o corpo!   

3.2.4.1 O valor dos gestos: entre o pênis e o punho 

Sob o prisma de uma mística urdida sob a simbólica de Exu, considerando o projeto político-

mistagógico de Abdias, podemos dizer, à luz das imagens ou representações afrodiaspóricas, que o 

pênis (mística) enrijece o punho (luta), o punho fricciona o pênis/vagina reclamando o gozo – sublime 

manifestação da afirmação da vida, inapelavelmente, erótica (para os subalternizados) e, ante o poder 

colonial, herética. Imagem (falo ereto) e gesto (punho cerrado) reclamam-se mutuamente no mundo 

místico abdiasiano. Nas palavras de Sodré (2017, p. 179) “Exu, todavia, revela algo muito mais 

amplo, algo inerente à condição humana, seja branca ou negra, europeia ou africana, que é a ligação 

visceral entre o sagrado e o erótico”. 

Sob as lentes de uma mística ancestrista urdida a partir de Exu, o erótico e o herético situam-

se no plano despudoradamente decolonial. Trata-se, pois, da exigência de descolonização dos corpos 
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(corpos pensantes, corpos desejantes). Para esse auspicioso e libidinoso fim, as figuras de Exu e 

Pomba-Gira comparecem com inigualáveis representações na ordem místico-libertária diaspórica na 

contramão da moralidade cristã de brancura, em grande medida demonizadora, mutiladora e 

castradora dos corpos. “Exu simboliza o procriado, não o procriador, mas a sua comunicação 

dinamiza a busca erótica, daí os desdobramentos simbólicos ou as representações litúrgicas que 

associam essa entidade aos múltiplos caminhos do erotismo” (SODRÉ, 2017, p. 181).   

A mística abdiasiana situa-se, pois, no plano contra-hegemônico. No poema/oriki Axexê de 

Oxalá o ativista-místico escreve (NASCIMENTO, 1983, p. 99-104): 

O rei Oxalá’ 

mãe de Deus 

pênis e vagina 

fonte da progenitura 

sem excisão nem circuncisão [...] 

            E diz ainda:  

Conflui o liquido do teu pênis 

Odudua 

para o sêmen vaginal de 

Obatalá  

deste fluxo leite-sangue 

Orixá 

emerge o primeiro casal 

Ablisa 

primogênitos do hermafrodita 

Oxalá 

em cujas águas os ritos da 

criação e da morte se confundem[...]. 

E poética, mística e eroticamente dirigindo-se a Oxalá escreve:  
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...tuas cinzas e teus cipestres  

Coroam minha cabeça  

Enquanto meu pênis-opá 

Toca o sagrado do 

Princípio-fim-princípio 

De tua carne em mim 

Gerada no útero-falo [...]  

Importa sublinhar a expressão de Abdias quando diz que é com seu “pênis-opá” que tocará o 

“sagrado do princípio-fim-princípio”. Desse modo, seu pênis uniu-se ao opá, insígnia de Oxalá, 

tornando-se mística e eroticamente uma única realidade na carne “gerada no útero-falo” (igualmente, 

unificados).    

Deixando de lado os aspectos institucionais ou objetivos da religião em favor do 

sentimento evocado pela palavra sacer, ou seja, a do sagrado como interioridade e 

segredo, pode-se aventurar a hipótese do erotismo como um aspecto dessa vida 

interior, logo ‘religiosa’ do homem. É que, diferente da sexualidade puramente 

reprodutiva, o erotismo aparece na consciência como um questionamento da vida 

interior autônoma, abolindo quaisquer separações entre o dentro e o fora. Na busca 

erótica o espírito foge à subordinação imposta pela realidade do corpo mortal, 

perdendo, como os deuses ou os espíritos míticos, o substrato da realidade e 

penetrando assim no sagrado.  

No poema Padê de Exu libertador o próprio Abdias explicita seu intento de, a partir de Exu, 

amadurecer na “desabusada linguagem” e expõe como uma proposta coletiva: “[...] escandalizemos 

os puritanos/ desmascaremos os hipócritas/ filhos-da-puta/ assim as catarses das impurezas culturais/ 

exorcizaremos a domestificação do gesto e outras/ impostas ao nosso povo negro” [grifos nossos].           

Pelo exposto, para o negro revoltado, a colonialidade de poder é, também colonialidade dos 

gestos, que impacta, inclusive na dança que pode perder seu potencial revolucionário, isto é, “o 

embalo da trincheira”. Diz Abdias Nascimento (1983, p. 89): “...faço uma bala de fuzil/ impeço que 

a bondade amoleca a tua revolta/ e tua dança perca o embalo da trincheira/ tornando tua coreografia/ 

grávida de símbolos/ em vil moeda de espetáculo mercantil”. 

Desse modo, escutar vozes do corpo (gesto, dança, coreografia, pantomima etc.) implica 

perscrutar significados, o que obriga, por sua vez, ter olhos para ir além do visível e ouvido para 
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escutar silêncios. Adverte Abdias pela boca da yalorixá em Sortilégio II: “Procurem entender o que 

está além das coisas...” (NASCIMENTO, 1979, p. 45).  

3.2.4.2 Axé no punho 

Um mito do orixá Obá (“Obá corta a orelha induzida por Oxum”) descrito por Prandi (2001, 

p. 314-316) ilustra de forma significativa o valor do gesto, de modo especial quando revivido durante 

uma festa religiosa no candomblé. Resumidamente, Oxum, disputando o amor de Xangô, induziu 

Obá a cortar as suas orelhas e servir num alguidar a fim de que ele ganhasse prestígio pela iguaria, 

supostamente querida por Xangô. Quando o orixá recebeu o prato, moveu-se de nojo e ira. Oxum 

mentira a Obá e dessa trágica e irreversível situação nasceu uma rivalidade entre ambas. 

Assinala Prandi (2001p. 548) que “até hoje, nos candomblés, quando se canta para Obá, os 

iniciados cobrem a orelha com a mão em concha, rememorando a vergonha de Obá”. O que nos 

interessa, sobremodo nessa narrativa, é destacar o valor e o poder do gesto. No candomblé, uma 

iniciada, só pelo “simples” gesto de pôr as mãos em concha na orelha, pode levar a comunidade a 

reeditar no rito o mito, a atualizá-lo, a revivê-lo, pública e dramaticamente; sabe-se, pois – mediante 

o gesto – que Obá está em terra. 

O mito de Obá e sua atualização mediante a gestualidade durante a possessão assinala o 

quanto, na experiência mística do candomblé, o gesto tanto fala quanto narra; corpos são textos vivos. 

Afirma Brito (2010, p. 314): “Gestos e expressões corporais escondem toda uma rica 

espiritualidade a ser pesquisada, reveladora da fé e esperança do povo”. E declara ainda: “Não se tem 

muitos estudos sobre a gestualidade do nosso povo”. No rastro de Câmara Cascudo198, faz-se 

importante investigar o universo abdiasiano no que se refere à gestualidade, na busca por dizeres, 

saberes e poderes que podem estar escondidos sob os véus das aparências, como o punho cerrado tão 

caro ao “negro revoltado”, por exemplo. Inúmeras vezes Abdias aparece (se representa) com os  

braços erguidos e punhos cerrados.  

A nosso juízo, imageticamente, o pênis ereto de Exu encruza com o punho erguido e cerrado 

de Abdias199. Podemos pensar, inclusive, ser o punho cerrado do ativista tradução gestual do pênis 

ereto de Exu. Pênis e falo são, pois, dizeres do corpo, enunciações advindas dos subalternizados que, 

                                                 
198 Cf. CASCUDO, Câmara. História dos nossos gestos. São Paulo: Global, 2003. 
199 O gesto do punho erguido e cerrado é emblemático para o grupo Panteras Negras dos Estados Unidos da América na 

década de 1960. A associação punho/pênis é do autor. 
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seguindo o paradoxo de Exu, diz mesmo quando não diz; e pode, inclusive, também não dizer quando 

diz. Dessa feita, imagens e gestos e expressões deslocam, questionam, deslizam, debocham e 

combatem.  

No lugar do corpo como impossibilidade, como não saber, casto, velado pelo pecado 

e pela culpa cristã, emerge o falo ereto. Encarnando uma traquinagem exusíaca e 

operando em uma tática esculhambadora, colocamos o pau de Exu para fora como 

representação da mobilidade e da perpetuação dos saberes assentados no corpo e 

consequentemente nas epistemologias das macumbas (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 

29-30).    

A revista Raça lançou, no mês de maio do corrente ano, edição especial tratando sobre os 130 

anos da Abolição da escravatura (1888-2018). O número 200 da revista é construído como ferramenta 

de luta pela afirmação, cidadania e inclusão da população negra200. A revista, na referida edição (p. 

63), cita as palavras da vereadora afro-brasileira Marielle Franco201 proferidas no dia 8 de março de 

2018, que recebeu flores de um homem no plenário da Câmara dos Vereadores do Rio quando se 

pronunciava acerca do Dia Internacional da Mulher. Disse Marielle em resposta imediata às rosas 

recebidas: “As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o 

punho cerrado falando de nossa existência contra os mandos e desmandos que afetam nossas vidas” 

[grifos nossos]. 

O “punho cerrado” de que fala a vereadora Marielle Franco, enuncia embate, combate e 

enfrentamento, o que implica tirar o véu que encobre os conflitos da cidade. São punhos de uma 

coletividade (“vamos estar”) que não teme o combate com os mecanismos de exclusão e morte da 

sociedade. E esse embate é deflagrado no silêncio/grito do corpo. Tudo dito num gesto, no punho 

erguido e cerrado que, ao fim e ao cabo, reverbera a totalidade do corpo com seus saberes, dizeres e 

poderes.  

O punho erguido e cerrado é, pois, lugar de mística incorporada. Mediante gestos e expressões 

o corpo também se faz trincheira, por vezes, exunicamente, às gargalhadas.  

Gargalha-se. Submetidos aos protocolos normatizadores do corpo e do cânone de 

saber, desconhecemos que é no movimento que se inscrevem outras sabedorias e 

                                                 
200 Assinala Mauricio Pestana (2018, p. 13), jornalista, publicitário, cartunista, escritor e roteirista, acerca do papel da 

revista desde seu aparecimento no cenário nacional. Diz Pestana: “Mas, há 21 anos, rompemos barreiras ocupando espaço 

e lugar nacionalmente relevante, falando de moda, comportamento social, política e economia, aspectos que se fazem 

presentes no dia a dia de qualquer ser humano, desde 1996, a Revista Raça tem honrado a tradição da imprensa negra 

brasileira que vem da época que antecedeu a abolição e do início do século 20 com os periódicos Clarim da Alvorada e 

outros títulos”. A publicação de número 189 da mesma Revista no ano de 2014 prestou homenagem a Abdias Nascimento 

que, se estivesse vivo, completaria 100 anos de idade (1914-2014).   
201Marielle Franco foi executada no dia 14 de março de 2018. 
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enredam-se memórias ancestrais. As condições impostas para a aceitação na lógica 

normativa perpassam por uma negação e, consequentemente, uma perda das 

potências vitais – axé. Assim, o corpo submetido às instâncias reguladoras, vigilantes 

e disciplinadores do cânone ocidental é tenso, inflexível, carregado de pudores 

(SIMAS e RUFINO, 2018, p. 95). 

Valiosa para a nossa reflexão e sustentação de nossa tese são as palavras de Abdias (1983, 

p.11) no poema/oriki Padê de Exu libertador quando pede ao orixá patrono de sua atividade:  

...cresça-me à tua linhagem 

 de ironia preventiva  

à minha indomável paixão 

amadureça-me à tua 

desabusada linguagem 

escandalizemos os puritanos 

desmascaremos os hipócritas 

filhos-da-puta 

assim à catarse das 

impurezas culturais 

exorcizaremos a domestificação  

do gesto e outras 

impostas a nosso povo negro. 

À linhagem de Exu, “o dono do corpo”, o eu místico-poético de Abdias enseja crescer, 

desenvolver-se amadurecido pela “desabusada linguagem”. Desse modo, é possível desmascarar os 

hipócritas, libertar-se das impurezas culturais (catarse) e exorcizar a domestificação do gesto, isto é, 

o encarceramento colonial do corpo. 

Considerando as mais diversas crenças e religiões, a proteção é um dos anelos mais caros para 

quaisquer devotos independentemente de tradições religiosas. Fechar o corpo é prerrogativa tátil 

advinda dos inevitáveis e perigosos contatos, sobretudo quando a situação é de vulnerabilidade. Diz 

Rubens Alves: “O tato é o sentido que marca, no corpo, a divisa entre Eros e Tânatos. É através do 

tato que o amor se realiza. É no lugar do tato que a tortura acontece”. O racismo é uma experiência 

tátil.  
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No plano da experiência “mística dos sentidos” engendrada por Abdias em seus 

poemas/orikis, vale destacar algumas ocorrências que julgamos emblemáticas para o que sustentamos 

nesta reflexão. Os órgãos dos sentidos não foram, para Abdias, simples meios para garantir a 

sobrevivência, mas portas mediante às quais o místico-poeta se entrelaçava e se entretinha com o 

mundo do divino e com o divino do mundo e das coisas.    

Conforme já expusemos, consideramos que o “projeto político” da trajetória de Abdias (1983, 

p. 50) pode ser, a nosso ver, resumido em quatro pontos fundamentais, quais sejam: reinventar nossas 

letras, recompor nossos nomes próprios, tecer laços firmes e enforcar os usurpadores da infância. Tal 

obra pode ser considerada como reinvenção de si a partir do corpo dilacerado/esquartejado pela 

colonialidade. Desse modo, emerge um modo de ser na história como “uma forma somática de 

pensar” (SODRÉ, 2018, p. 129). 

Na perspectiva místico-poética de Abdias Nascimento, a danação do corpo pela 

colonialidade/escravismo e seu processo de libertação e reinvenção refere-se a um assunto de ordem 

religiosa, e só uma mística de enlace com o sagrado (in corpore) pode, simultaneamente, trazer 

consciência do ultraje quanto abrir vias de transgressão e libertação. Dizendo de outro modo, para 

Abdias, só com o auxílio sobrenatural se pode dimensionar o “desvio existencial” e também somente 

mediante o sagrado a re-ligação (consigo e com a totalidade da vida) pode ser efetivamente possível. 

No poema Mãe o místico-ativista diz: “... um sabiá canta no meu sangue...” (NASCIMENTO, 

1983, p. 18). No poema Autobiografia Abdias (1983, p. 25) confessa poeticamente a herança musical 

que recebera de seu pai, José Ferreira do Nascimento, tocador de violão. Escreve: “[...]. PLEITO 

perdido/ nos desvãos de um mundo estrangeiro/ libra... escudo... dólar... mil-réis/ Franca adormecida 

às serenatas de meu pai/ sob cujo céu minha esperança cresceu/ minha adolescência feneceu/ e minha 

revolta cresceu”.   

No Oriki da Elisa, sua esposa e companheira de batalha, Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 

42-43) poetisa melodicamente o amor erigido sob a cumplicidade na luta: “Amor de amor pleno/ 

transbordante/ música pungente/latejante/. Lateja amor as têmporas/ as teclas teclam amor/ agudo 

punhal inclemente/ apunhalando a dor [...]”. E o amor é de tal monta que reclama saudade que 

corimba ao som do tambor e ao ritmo do belo: “Amor saudade corimba/ danço minha lágrima/ 

enquanto no tambor/ tua imagem cresce/ multiplica minha força/ expande meus horizontes/ 

transforma a vida/ num grito/ feliz na afirmação/ de um/ de dois/ de todo o humano/ em nós”. E isso, 
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diz o místico-poeta, “ao ritmo das coisas belas/ ao gosto agreste do bom/ do belo que profetiza/ a 

ternura que és tu/ Elisa”.  

No poema O Agadá da transformação, Abdias, singularmente, exibe o poder do tambor, do 

som, da dança e do ritmo para o fortalecimento e vitória na batalha coletiva contra toda forma de 

dominação e servilismo. Exclama de forma paradigmática no referido poema/oriki o poeta das 

sonoridades ancestrais, Abdias Nascimento (1983, p. 85-90): “Somos a semente noturna do ritmo...”. 

E diz no mesmo poema:  

[...]. Ouçamos o pipocar do couro retesado/ (ó Agadá da transformação)/ rompendo 

a couraça do insensível mundo/ branco/ na sola dos pés sangrentos/ temos dançado/ 

o madrigal da escravidão/ o minueto do tráfico/ o fado do racismo/ agora na pele 

flamejante dos tambores/ dancem eles o nosso baticum de guerra/ até despontar 

aquela aurora/ de dançar o afoxé/ da nossa batalha final vitoriosa [...] 

A uma dança de morte imposta à população negra (“madrigal da escravidão”, “minueto do 

tráfico” e “fado do racismo”), Abdias subverte a ordem exigindo que o sistema de poder hegemônico 

dance ao ritmo dos subalternizados até despontar o afoxé da vitória dos que, nos corpos em 

movimento (“na pele flamejante dos tambores”), subverteram as coreografias sem vida e os ritmos 

genocidas do status quo. Memorizando sonoridades, toques, batidas, gestualidades, coreografias e 

gingas a gente preta foi “dizendo no pé” verdades insurgentes. Num ambiente hostil e perigoso, a 

população negra, fazendo valer memórias do corpo, foi, entre frestas descolonizadoras, “dançando 

pra não dançar”.   

3.2.5 Tambores místicos e mistagógicos 

Tambores, na perspectiva do candomblé, são “pessoas”, corpos vivos preparados e nutridos 

pelo axé. Para Abdias Nascimento o tambor significa muito mais que um mero instrumento musical, 

e cita Tejada, que diz que para além de um simples apetrecho musical o tambor é “fonte do ritmo 

cósmico, arquivo das complicadas harmonias do universo, poder que suscita poderes que regem a 

ordem do mundo, coisa sagrada com poder para dominar o curso das coisas: Deus” (NASCIMENTO, 

1976, p. 24). 

Reiteramos, tambores no candomblé são considerados “pessoas”, são, pois, corpos vivos que 

se comunicam com as divindades e as chamam para assumirem os corpos de seus filhos ou filhas. 

Mais delimitadamente, três tambores estruturam a vida religiosa do candomblé; são eles: o Rum 

(atabaque maior), o Rumpi (atabaque médio) e o Lé (atabaque menor).   
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Escreve Abdias: “Integrado também nas cerimônias religiosas e evocação dos antepassados, 

consignemos ainda a presença do tambor – atabaque cuja significação não se esgota na simples 

qualificação de instrumento musical” (NASCIMENTO, 1979, p. 24). 

 Em Orixás: os Deuses Vivos da África Abdias Nascimento (1995) nomeia os tambores de 

“entidades místicas” que se nutrem do axé das comidas e bebidas:  

Os tambores sagrados, rum, rumpi e lé (na ordem decrescente de tamanho) são 

mediadores e/ou intermediários, pois, através dos ritmos especiais eles levam a 

petição dos crentes aos orixás. Entidades místicas, os tambores também ‘comem’ o 

produto da cozinha sagrada: azeite de dendê, água sagrada, e sangue de galinha 

(NASCIMENTO, 1995, p. 57). 

Em Sortilégio II Abdias faz com que o processo de encontro do doutor Emanuel com a 

divindade, intermediado por Exu, seja marcado pelo fundo musical dos tambores, facilitadores 

mistagógicos de real grandeza. Eis, exemplarmente, um excerto da peça:  

Emanuel tenta sair da esquerda. O pessoal da macumba que durante o fim do diálogo 

precedente tomou seu lugar na cena, faz soar subitamente os atabaques. 

Simultaneamente o Orixá surge sob a gameleira e faz o gesto de puxar alguém por 

uma corda invisível. Emanuel estaca, os tambores dão uma brusca parada. Ouve-se 

depois as palavras cabalísticas da Yalorixá dando início à função ritual. Os atabaques 

começam uma espécie de fundo rítmico, em surdina, que as vezes nem se ouvem 

acompanhando os ‘pontos’; a música eleva e baixa o ritmo e a intensidade conforme 

as indicações respectivas. Emanuel recua de costas, como se puxado contra a vontade 

(NASCIMENTO, 1979, p. 60). 

A saga de Emanuel reverbera a trajetória da população negra em diáspora. A tarefa de inventar 

letras e recompor os próprios nomes implica um enraizamento na cultura e na religiosidade africanas. 

“Em cosmologia de povos da África do Oeste, instrumentos musicais conectam-se a corpos sem 

fronteiras que escapam a definições de qualquer ordem etnocêntrica” (ANTONACCI, 2014, p. 149). 

Pelo que expusemos acima fica a mensagem de que os tambores estão sempre envolvidos nas 

encruzilhadas históricas. E isso faz da saga negro-africana e diaspórica uma ocorrência musical, 

rítmica e dançante. Assim Abdias termina Sortilégio II: “Enquanto cantam e dançam o pano desce 

lentamente” (NASCIMENTO, 1979, p. 140). 

Dançar, tocar e evocar ao som dos atabaques são formas de saberes e poderes que as 

comunidades dos terreiros preservaram, a despeito de toda sorte de perseguição. Atabaque/tambores 

são veículos de comunicação porquanto são capazes de fala, de discurso e enunciação. Humanos e 

divindades têm ouvidos capazes de ouvir e identificar sons e melodias sem as quais a mística no 

candomblé não acontece.  
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3.2.6 Mística dos sentidos 

O enlace místico Abdias-Exu reclama, no “terreiro da história”, a potência do corpo, que com 

o sagrado incrustado percorre encruzas, “as distâncias do nosso aiyê feito de terra incerta e perigosa” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 11).  A vida se fez campo de batalha diuturna para o negro, batalha para 

sobreviver às investidas do projeto genocida da elite branca brasileira; genocídio físico, simbólico, 

epistemológico, espiritual etc. – para o negro, na subjetivação de Abdias, o Brasil fez-se, 

inescapavelmente, trincheira.   

Diz Abdias Nascimento (2016, p. 97): em O genocídio do negro brasileiro: processo de um 

racismo mascarado: “As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a 

realidade do país”. É, pois, contexto de massacre, extermínio, matança ou genocídio pluriforme que 

o corpo negro vai encontrar na mística – enlace com as divindades –  forças extra-humanas para não 

abaixar a cabeça, não aceitar a lógica servilista e não aceitar “entrar pelas portas dos fundos”. Falar, 

então, em corpos negros na sociedade brasileira implicou para Abdias partejar mobilidades, deslizar, 

driblar, enfrentar na companhia dos orixás lugares (sociais) pré-determinados à população negra 

(samba, futebol etc.).  

Os orixás tornaram-se, nesse horizonte, potências de visibilidade – forças nutrizes e motrizes 

de emancipação. Importante para o nosso trabalho exibir o discurso de Abdias, à época deputado 

federal, no palanque do centro do Rio de Janeiro na Marcha Contra o Racismo e Desigualdade Raciais 

no dia 19 de novembro de 1988. Em suas palavras, os orixás então presentes fortalecendo e dando 

visibilidade aos corpos negros a fim de que ergam as cabeças e se emancipem, assumido na 

insubmissão de seus corpos lugares de poder historicamente negados. Orixás encravados são 

potências de enfrentamento e agenciamento. Fala Abdias com voz firme e vibrante202:  

O Deputado federal, Abdias Nascimento, o representante negro na Câmara federal, 

o negro representando os negros na Câmara federal, coisa que acontece pela primeira 

vez na história desse país. Este é um dia histórico na luta de libertação do povo negro 

deste país. Nós temos sustentado uma luta secular em resgate de nossa dignidade 

humana, em resgate de nossa história, em resgate dos nossos valores culturais. 

Infortunadamente, essa luta só tem obtido visibilidade quando ela se expressa em 

termos de carnaval, em termos de futebol; a nossa consciência política, essa é a 

primeira vez depois da abolição da escravatura que nós apresentamos num ato 

memorável como este a nossa maturidade política, a consciência dos nossos direitos 

irreversíveis. Não estamos aqui para mendigar, não estamos aqui estendendo a mão 

à mendicância das classes dirigentes. Não, a nossa mão está estendida à 

solidariedade, mas essa solidariedade tem um preço; é o preço que a sociedade 

                                                 
202 Ver: Cultne Doc  – Abdias Nascimento – Marcha de 1988: Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=P3DG479n-oU Acesso em: 2 de junho 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3DG479n-oU
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dominante tem que pagar. Tem que nos olhar cara a cara, olho no olho, porque nós 

não aceitamos mais isso do negro falar de cabeça baixa, nós não aceitamos entrar 

pelas portas dos fundos num país que nossos antepassados construíram. Nós somos 

construtores desse país, e enquanto nós estivermos alijados do poder este país só 

pode ser definido como uma África do Sul à moda sul-americana [...]. E é por isso 

que aqui em praça pública enfatizando a nossa visibilidade nesta praça que é nossa 

como o céu é do condor [...]. É impossível admitir que um Brasil construído pelos 

braços, pelo sangue, pelo esforço do negro não tenhamos ministros de Estado 

negros. Nós exigimos participação nos ministérios, porque não podemos ser 

teleguiados dos brancos [...]. Quiseram simplesmente massacrar e erradicar a nossa 

raça; mas, a nossa raça é muito forte, a nossa raça é muito resistente e por força do 

nosso sangue, por força dos nossos orixás, os deuses que nós trouxemos das Áfricas; 

esses orixás têm nos sustentado a nossa fé, tem sustentado a nossa energia e tem 

sustentado o nosso braço que jamais descansou nessa luta sem tréguas por nossos 

direitos fundamentais de seres humanos. 

O discurso longo, intenso e intrépido de Abdias, supracitado, reverbera sua competência 

mística de sofisticada complexidade. É um pensar que não secciona o religioso da vida, da dimensão 

política, da luta, da emancipação e da efetiva liberdade.  Para o místico-ativista os orixás sustentam 

o “braço”, isto é o corpo. Essa percepção vai ao encontro de uma concepção de mundo e de fé, por 

conseguinte, segundo a qual, o corpo é o lugar da enunciação, do discurso, da luta, dos deuses e 

deusas – da felicidade. 

No âmbito de uma mística que nomeamos de ancestrista partejada por Abdias Nascimento, 

todo o corpo (ou o ser humano integralmente pensado) comparece na profunda dialogacão com o 

mistério, a magia dos orixás e com tudo que existe. Nada escapa ao domínio alteritário. E essa teia 

relacional corpórea, política e erótica reclama a visão, audição, tato, gustação e olfato. A trajetória de 

Abdias expressa na obra Axés numa mística sem fronteiras, exige competências do corpo, outras 

sensibilidades. Emergem então os órgãos do sentido como potências do corpo e vetores mistagógicos. 

Recobrá-los torna-se exigência mística fundamental e tarefa política de libertação, de descolonização. 

No poema Padê de Exu liberador, Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 9-14) se mune dos 

sentidos para conhecer mundos rompendo fronteiras, e a partir deles mergulha no enlace com o Exu, 

não recusando provar do mel e cheirar “meia-noite marafo forte”. Dessa feita, no ver, tocar, cheirar, 

ouvir e provar, o negro recobra a senha de seu ingresso no mistério, na magia e no encante. Pelos 

sentidos, – potências do corpo – Abdias se acerca do alguidar ofertado e, com Exu – gozando da 

intromissão só permitida aos místicos –, se farta, fortalece o corpo! 

Rubens Alves (2008) aborda a necessidade no âmbito educacional de se “educar para os 

sentidos”, o que implica, necessariamente, considerá-los sob outras lentes. “Nossos sentidos – visão, 

audição, olfato, tato, gosto – são todos órgãos de fazer amor com o mundo, de ter prazer nele”, diz 
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Rubens Alves (2018, p. 24). Diríamos, em chave mística afrodiaspórica, os sentidos são portas abertas 

que conduzem ao sagrado, por isso o processo de libertação abdiasiano implica também a libertação 

dos sentidos sequestrados pela colonialidade. Escreve Mbembe (2018, p. 225): “O potentado deve 

habitar o súdito de modo tal que este não possa mais exercer sua faculdade de ver, ouvir, cheirar, 

tocar, se mover, falar, se deslocar, imaginar, deixando até de sonhar sem que seja em referência ao 

significante mestre que agora o domina...”. 

No Padê de Exu libertador, exemplarmente, Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 9-14) escreve 

ao “dono do corpo”: “Vejo-te comer a própria mãe...”, cheira “meia-noite de marafo forte”, “bebe” 

no alguidar, oferece a flauta de Pixinguinha para que Exu possa “chorar chorinhos aos ancestrais”, 

roga a Exu para que plante em sua garganta o axé verbal... É preciso, como podemos verificar, que 

os sentidos estejam descolonizados a fim de que o enlace aconteça e a mística se torne benfazeja. A 

propósito, na mística ancestral africana os sentidos são canais de memória. Por exemplo, o cheiro de 

um defumador no universo da umbanda pode trazer consigo um universo de possibilidades 

conectivas. Diz Abdias (1983) em Prece a Oxum “[...] parto ao odor das violetas/do meu campo santo 

de amor [...]” (NASCIMENTO, 1983, p. 39). 

Refletindo sobre Religiões do povo no Brasil: pressupostos para uma leitura, Brito (2010, p. 

303-320) se serve do termo “espiritualidade dos sentidos” sublinhando o lugar proeminente do corpo 

nas práticas religiosas populares que, em perspectivas de oralidades, surpreendem e desqualificam o 

absolutismo da escrita/livro203. No que se refere a “espiritualidade dos sentidos”, Brito faz referência 

ao testemunho pastoral de Dom José Azcone, terceiro bispo de Marajó, em seu território de missão. 

Expõe o bispo:  

Percebi uma espiritualidade dos sentidos. Por exemplo, [aqui na ilha] entra muito, 

os sentidos, o olhar para a imagem, isso é importantíssimo, olhar para a berlinda, 

olhar para as roupas de Nossa Senhora, olhar para o carro dos anjos, e tudo isso é 

movido de religiosidade, não é curiosidade turística... Isto para mim foi uma 

novidade a ser aprendida. (BRITO, 2010, p. 313)204. 

As palavras testemunhais de Dom José Azcone supracitadas sugerem pensar que órgãos dos 

sentidos são órgãos mistagógicos, mnemônicos e epistemológicos. Conhecer nesse horizonte, não 

obedece ao exclusivismo do cogito ocidental. Pode-se, pois dizer: “Cheiro, logo existo”. Os sentidos, 

então, apresentam textualidades a partir de lógicas sensoriais, como o cheiro de alfazema num 

                                                 
203 Brito (2010, p. 313), desenvolvendo sua reflexão cita Antonacci que escreve: “O corpo, especialmente quando a relação 

com a escrita e o livro não é geral, pode revelar uma profundidade por vezes inimaginável”.  
204 O termo “mística dos sentidos” utilizado em nossa tese é inspirado na referida reflexão produzida por Ênio José da 

Costa Brito.  
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defumador de umbanda ou a cor amarela da farofa com dendê num alguidar na encruza. Escrevem 

Tânia Mara Vieira Sampaio e Jorge Hamilton Sampaio205 (2009, p. 166):  

Sem fazer uso das oposições, mas considerando a integralidade do ser humano e sua 

possibilidade de aceder ao conhecimento não exclusivamente pela razão, proponho 

agregar a esta multiplicidade de linguagens de expressão de conhecimento, que 

apontem sentidos à experiência humana no mundo, as percepções sensoriais 

(audição, visão, tato, paladar, olfato) que são interdependentes das percepções 

intelectivas, cognitivas, racionais. Não se pode estabelecer uma separação, uma 

disjuntiva sem que esta seja artificial ao tratar-se da elaboração ou apreensão de um 

conhecimento pelo ser humano206.   

Órgãos dos sentidos, então, comparecem como portais mediante os quais o místico-poeta 

Abdias se entretém com o sagrado. Ao fim e ao cabo, o que se impõe é a cidadania do corpo no trato 

com o divino e com tudo que existe. Falar, nesse horizonte, de órgãos dos sentidos é falar de memórias 

e imagens que abrem portais da imaginação que o eu místico-poético Abdias ousa balbuciar na 

invenção de novas letras. Antonacci (2016, p. 217) cita Norval Baitello, pesquisador no campo da 

semiótica, que sustenta que  

Uma imagem não se esgota apenas no sentido da visão, há imagens olfativas, 

auditivas, táteis, gustativas e proprioceptíveis (...) imagens que se incubam dentro do 

homem, em suas vísceras, sua pele, seus músculos ou seu cérebro, quando criam 

ambientes de sociabilidade e de cultura. 

Seria gratuito e arbitrário dizer que todos os candomblecistas partejam a espiritualidade ou 

religiosidade tal como Abdias a vivenciou; porém, nosso trabalho não tem a pretensão de apresentar 

“a espiritualidade” ou “a mística” a partir dos orixás de forma genérica. No limite, nossa tese se ocupa 

em investigar uma possibilidade de hermenêutica acerca de Exu (e dos orixás) bem como uma 

experiência mística que o sistema complexo do candomblé pôde proporcionar a Abdias Nascimento. 

A mística engendrada por Abdias faz eco à experiência religiosa afrodiaspórica na qual o ser 

humano é parente do divino, conatural ao sagrado e com ele se entretém, se confunde e se embola. 

Essa experiência de unidade cósmica travada no corpo ata o visível ao invisível, irremediavelmente. 

Para a nossa tese, o fundamental é assinar que Abdias, no seu rogo a Exu, faz alusão aos rogos 

da confraria dos humilhados, dos subalternizados, dos historicamente vulnerabilizados. Sua mística, 

                                                 
205 Doutor em História da Igreja, trabalha na área de Filosofia e Ética na UCB - Universidade Católica de Brasília - onde 

dirige Programas de Ação Comunitária da Pró-Reitoria de Extensão.  
206 SAMPAIO, Tânia Mara Vieira; SAMPAIO, Jorge Hamilton. Uma reflexão introdutória sobre o mito e sua 

potencialidade educativa libertadora. In: REIMER, Ivoni Richter; MATOS, Keila (Orgs). Mitologia e literatura sagrada. 

Contribuições do III Congresso Internacional de Ciências da Religião, Goiânia: Ed. PUC-Goiás, 2009, p. 161-171. 
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então, talhada no corpo é, ao fim e ao cabo, reverberação de que sozinho, ou com suas próprias forças, 

o negro sucumbe. 

Pelo exposto acima verificamos no pedido de Abdias, no plano místico-poético, a Exu (“fecha 

o meu corpo”) uma compreensão subjacente de que não se combate no terreiro da história com um 

corpo “aberto”, isto é, vulnerável aos ataques (visíveis e invisíveis) do inimigo. Essa é uma verdade 

cara no plano das místicas afro-brasileiras. Nesse sentido, o heroísmo só pode ser pensado no 

horizonte da presença do sagrado e dos incontáveis auxílios sobrenaturais. 

No poema Mãe (NASCIMENTO, 1983, p. 18) Abdias aparece como o negro místico com 

eguns nas veias, o que significa dizer que a materialidade do corpo esconde/revela a presença e a 

força dos antepassados em virtude das quais nunca se está só nas encruzas da história.  Afirma Abdias: 

“[...]. Navego a santificação/ do seu martírio de escravos/ celebro seus quilombos levantados/ suas 

Áfricas/ enfurecidas em minhas veias/ plenas de eguns antepassados [...]”.  E diz também: “[...]. 

Navegador do sangue/ navegador do leite/ sei dos que vieram/ e se foram antes de mim/ pois no 

sangue deles flutuo [...]”. Na esteira da ancestralidade africana ancorada no rito, ainda se exprime no 

horizonte de uma mística ancestrista diaspórica (p. 20): “[...]. Navego o pus e o luto/ que rutilam a 

gota de teu sangue/ profanado/ jorrando em mim/ séculos de gritos/ milênios de ritos [...]”. 

Quando Abdias diz que carrega consigo “séculos de grito e milênios de ritos” assinala a 

ritualidade como valor de fundamental importância na trajetória da negra gente diaspórica. “O ritual 

é o lugar próprio à plena expressão e expansão do corpo” (SODRÉ, 2018, p. 129). 

O africano faz o rito e rito faz o africano; e tal feitura produz vida potente pela atualização 

dinâmica que o rito faz do mito. Desse modo, a díade rito↔mito, que exige o trabalho humano, 

permitiu de forma sublime o fazer memória em tempo de desterro; mas, não apenas uma memória 

como recordação de um passado perdido, mas sobretudo, de um passado capaz de iluminar o presente 

e gerar inventividades, peripécias culturais e espirituais – místicas alternativas. 

No poema/oriki O Agadá da transformação, Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 85-90) 

sustenta no corpo sua vivência mística diaspórica. Afirma nas primeiras linhas: “Em meu peito vazio 

de despeito/ Oxum fincou o seu ixé/ sou peixe mergulhado/ no canto do pássaro odidê/ pousado na 

folha da vida [...]”. E ainda: “[...]. Existo na minha natureza Ori/ levedado pelos Orixás/ embora o 

costado dos ancestrais/ clame/ a costa dos escravos/ proclame/ o cravo cravado no lombo/ me 
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tombando no tombo [...]”. Reverberando o vínculo místico in corpore com sua mãe mítica, afirma no 

mesmo poema: “Entre nuvens rubras/ palpita no meu peito o ixé de Oxum [...]”. 

Em Agadá da transformação o místico-poeta escreve: “Em meu peito vazio de despeito Oxum 

fincou o seu axé [...]” (NASCIMENTO, 1983, p. 85). Para Chevalier e Gheerbrant (2007, p. 703), em 

Dicionário de símbolos, o peito “constituía outrora o lugar da irascibilidade, não no sentido pejorativo 

do termo, mas em seu sentido de impulso corajoso, provocado pela luta contra o mal”. Nesse sentido, 

com o sagrado cravado no peito o negro espoliado e humilhado pelo sistema de dominação se 

empodera pelo que as divindades produzem em seu corpo, pelo que elas são no mais íntimo da 

matéria. 

Enlaçar-se, pois, com os deuses, foi para Abdias fonte de cognição, de conhecimento – 

caminho de interpretação da história da negra gente sofrida. Nessa imbricação irremediável místico-

político-social, o “cavalo do santo” se autoproclama defensor de seu povo, porquanto “compra a 

briga”, faz-se “punho” do Santo santo – matéria sagrada e potente.     

3.3 Sortilégio 

Nossa tese assume a metáfora “cavalo do santo” como expressão adequada para considerar a 

experiência mística de Abdias no domínio cívico com o orixá Exu no marco da patronagem. Dessa 

feita, a referida expressão procura dar conta de uma vivência religiosa urdida a partir dos referenciais 

das religiões afro-brasileiras, onde comparece Exu como condição de possibilidade da 

individualidade humana e cósmica.  

Nada escapa ao domínio de Exu – princípio da existência individualizada. No contexto de 

diáspora forçada, escravatura, racismo, mito da democracia racial e toda sorte de violação impetrada 

à população negra, Abdias, a partir da sua trajetória, elabora, na “invenção das letras”, uma 

hermenêutica de Exu como divindade singularmente capaz de desamarrar o corpo interceptado e 

soltar a língua aprisionada da gente preta, isto é, recobrar as possibilidades identitárias, possibilitar a 

ocupação e invenção de lugares sociais e promover a afirmação do negro enquanto sujeito político e, 

portanto,  protagonista de sua história.  

Exu, então, no horizonte hermenêutico abdiasiano, emerge como o deus do empoderamento e 

agenciamento da negra gente; divindade indispensável ao processo de libertação que não se reduz ao 

plano político-econômico mas, antes, açambarca toda a realidade (cultural, religiosa, ética, estética, 

epistemológica, sexual, artística, erótica etc.). Libertação, nessa perspectiva, implica movências do 
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corpo e potências da fala; logo, disputa de poder numa sociedade hierarquizada e, portanto, de 

conflito. Abdias faz uma leitura de Exu a partir dos subalternizados, dos destituídos e vitimizados 

pelo poder de dominação eurocêntrico, branco e cristão. Nossa tese, nesse sentido, poder-se-ia chamar 

“semântica de Exu segundo Abdias”.  

A nosso juízo, considerando as correntes no pescoço e a máscara de Flandres que expusemos 

no início do capítulo, podemos dizer que, numa leitura abdiasiana, Exu é o deus cuja potência é capaz 

de libertar o corpo e liberar a voz, isto é, vencer a demanda colonial. Em Sortilégio essa necessidade 

de libertação e empoderamento faz-se realidade a partir de Exu na existência despersonalizada do 

doutor Emanuel, saga essa que em escrevivência reverbera a trajetória de Abdias e da população 

negra destituída de liberdade, dignidade e valor. Vale ressaltar a importância vital que tem o teatro 

para Abdias enquanto vetor humanizador. Para o místico-ativista, 

O teatro existe onde existe o ser humano, a paixão humana, o interesse humano, 

vibração humana ou social. O teatro é tudo isso; assim, ao falar de política, estou 

falando de teatro, assim como, ao falar muito de amor e de morte, eu estou falando 

muito de teatro, porque tudo que é profundo, e essencial, e importante para o ser 

humano e para a vida social e cultural, é teatro (SEMOG e NASCIMENTO, 2009, 

p. 156). 

Em Sortilégio, Abdias põe em cena a potência libertadora do santo e o valor fundamental do 

enlace místico com o deus transgressor. Vamos tratar de maneira sucinta Sortilégio, destacando os 

pontos que julgamos mais importantes para a sustentação de nossa tese. Nossa intenção fundamental 

está em salientar o lugar primazial de Exu no processo de encontro de Emanuel com as suas raízes e 

o consequente processo de libertação integral (do corpo e da fala). Contextualiza Patrocíni (2013, p. 

34): 

O drama do herói de Sortilégio tem suas raízes na infância, época em que era 

chamado de ‘tição’ e apedrejado por seus ‘coleguinhas’ brancos. Assim nasce a 

história do preto Emanuel que, formado em Direito, casou-se com uma branca, 

renegou Exu, esqueceu os Orixás, desonrou a Obatalá e se tornou ‘um preto de alma 

branca’, mimetizando comportamentos e veiculando padrões culturais europeus. 

Para Augusto Boal, Emanuel pôs uma máscara que não cabia no seu próprio rosto, tornou-se 

um alienado. “A sua adaptação significou a negação de si mesmo” (BOAL apud NASCIMENTO, 

1961, p. 150). E essa negação é flambada na dor e no sofrimento cotidiano no corpo que, mesmo 
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tendo atingido um prestígio social, enquanto advogado, se vê e se sabe marcado pelas sutilezas e 

truculências do racismo207.  

Emanuel ama a negra Efigênia, mas para se adaptar aos padrões impostos pela sociedade 

(“política do embranquecimento”) casa-se com a branca Margarida, que não o ama, pelo contrário, 

tem nojo de sua cor. Emanuel mata Margarida e sobe para o morro, num terreiro, fugindo da polícia. 

E é lá que Exu o espera. Sua existência fez-se encruzilhada. Morro é local dos empobrecidos e 

também para onde tiveram que acorrer as religiões de matrizes africanas208.  Para lá subia a polícia 

para violentar, os pretos, os pobres e os macumbeiros. É nesse submundo que se encontra Emanuel – 

o doutor, mas nem por isso, distante dos infortúnios dos seus pares. Escreve Martins (1995, p. 108):  

Nesse cenário preparado pelas oferendas do coro oracular, se condensarão as 

diferentes realidades ou concepções do real dramatizadas pela mente de Emanuel. 

Ali os discursos se cruzam, as vozes se intercalam, se justapõem ou se sobrepõem, 

reativadas pela memória alienada da personagem e pelas sugestões místicas que 

emanam do ambiente. 

           Morro-Terreiro para Emanuel transforma-se em lugar de metamorfose, à moda de um setting 

analítico. E Exu pode ser considerado o “analista” com o qual Emanuel entabula um confronto de 

“morte” e renascimento. Situação típica de rituais de passagem. É lugar de solidão, perdição, danação 

ou crise. Assinala Abdias: 

Entre a gameleira, árvore sagrada onde se encontra a lança de Exu e o pegi, onde se 

ostenta a imagem do orixá, é que, verdadeiramente, ao parecer completamente 

encarcerado, Emanuel se movimenta. No espaço de interseção do terreiro, no qual 

se cruzam os sistemas de valores e crenças ocidentais e africanos, trava-se um duelo 

psicológico entre duas culturas inscritas na mente da personagem, cujo efeito inicial 

é um desvestimento das inumaras máscaras que moldam sua personalidade. 

O sistema de valores e de conduta assumidos em sua trajetória são postos em xeque. A 

realidade é sentida como contraditória e paradoxal; o que antes lhe era harmônico cede lugar ao 

caótico. “Sortilégio pode ser visto e lido como um intenso monólogo interior, através do qual são 

reconstituídas outras falas, diálogos e imagens de uma narrativa, simultaneamente pessoal e coletiva” 

(MARTINS, 1995, p. 108).    

Emanuel – Exu é um só, ou é muitos? (risadas insistentes) Oh... estou abandonado... 

estou  perdido. Não tenho mais fôrças... O “coisa ruim” vai tomar conta de mim. (tira 

o paletó, os sapatos, as meias; levanta-se; ouve-se o ponto de Oxumaré; sorrindo). 

                                                 
207 Nesse sentido, Abdias manifesta sua posição segundo a qual a questão social não suplanta a racial. Por conta desse 

posicionamento, Abdias travou embate tanto com a direita quanto com a esquerda de vertente marxista.   
208 Importante lembrar que foi no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, que Abdias teve seus primeiros contatos com 

as religiões afro-brasileiras. 
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Até onde você vai parar heim, Dr. Emanuel? Se apavorando à-tôa como reles 

ignorante. Que adiantaram os anos de Universidade? Se impressionando com 

bugigangas. Rezando o Padre Nosso. Chamando até por Jesus Cristo. Deus de padre 

é feitiçaria de branco. Mas feitiçaria igualzinha a esta aqui (NASCIMENTO, 1961, 

p. 184) 

Emanuel figura o afro-brasileiro, um ser na encruzilhada das possibilidades identitárias 

interpelado a construir a si com o suor do rosto numa sociedade que, a despeito de sua formação, já 

definiu seu lugar no mundo; já sequestrou a sua fala. O terreiro, lugar privilegiado da resistência da 

cultura e religiosidade negras, terá também um lugar mistagógico porquanto capaz de fazê-lo 

mergulhar em suas próprias raízes. Mediante  

O ritmo constante dos pontos de invocação, as falas e imagens das personagens, a 

concepção plástica – signos visuais, máscaras, totens – e de movimento e gestos 

sugerem um entre-lugar que aglutina os espaços temporais e os planos – real, mítico, 

místico e psicológico – que simulam o arcabouço mental de Emanuel (MARTINS, 

1995, p. 109).  

Emanuel não é um ser pronto e nem fixado, embora o sistema de dominação assim o quisesse. 

Traz consigo possibilidades plurais, crenças em conflitos, mas que habitam seu corpo negro grávido 

de vida e de fala. Pensar o seu corpo como encruzilhada é pensar que nenhuma identidade é única e, 

portanto, fixa. Como ser de relação, Emanuel vive seu dilaceramento porque, a partir das lentes 

ocidentais, o ser é uma coisa ou outra. Desse modo, ao renegar Exu, Emanuel bloqueou em seu corpo 

a inscrição do diverso e do plural. Mas, Exu exigiu o retorno ao múltiplo.     

Emanuel reúne em si uma gama de culturas híbridas – a africana (adaptada ao 

contexto da sociedade escravagista brasileira) e a cultura ‘branca’ (uma junção de 

costumes europeus, indígenas, caboclos etc.) adequadas ao contexto sociocultural 

brasileiro [...]. Lócus de enunciação e de trocas simbólicas, a fronteira intercultural 

onde Preto Emanuel se localiza nos possibilita verificar as formações discursivas – 

valores, crenças e religião – de distintas culturas, hibridização entre urbes culturais 

desconectadas – o morro-negro e a cidade-branca – que se confrontam e se 

entrecruzam (concepções e diversos saberes) de maneira não muito harmônica.  

Sortilégio I começa com o despacho feito ao orixá Exu – o ebó. E, nesse fato, Abdias já traz 

à baila a cosmologia do candomblé. É um dizer mediante a imagem posta em cena: tudo começa com 

Exu! O ebó situa-se no plano da busca da harmonia e do equilíbrio. Não se trata somente de dar a 

comida primeiramente a Exu, mas também assegurar a comunhão com o santo sem o qual nada 

acontece. A peça começa da seguinte forma: 

I Filha de Santo – ... azeite de dendê... farofa ... 

II Filha de Santo – ... marafo... charuto... 
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III Filha de Santo – ... galo prêto... (Ouve-se subitamente o ruído de um galo se 

debatendo para morrer. Cacareja, rufla as asas, por fim um grito agudo de ave 

estrangulada corta o espaço. Longo silêncio) (NASCIMENTO, 1961, p. 163). 

   As filhas de santo cumprem a missão. O trabalho em Emanuel pode começar. Se no início 

da peça é o galo preto que é oferecido a Exu, no final da trajetória será o próprio Emanuel a passar 

pela morte/renascimento. Exu trava diálogo com o Emanuel mediante seus olhos que veem e seus pés 

que tocam no despacho. Vê-se, portanto, o lugar do corpo no plano místico afro-brasileiro.  

Emanuel renega e ofende Exu.   

Emanuel – Desta vez não me pegam. Não sou mais aquêle estudante idiota que 

vocês meteram no carro forte. Aos bofetões. Prêso por quê? O carro não pode 

regressar vazio à delegacia. Me racharam a cabeça com socos e cassetetes. Me 

obrigaram a cumprir sentença por crimes que jamais pensei cometer. (...) Que é isso? 

Assombração? (aproxima-se do tronco; vê o despacho; toca medrosamente com a 

ponta do pé) Ah, é despacho. Até galo prêto. Então é para Exu. Quanta porcaria 

(NASCIMENTO, 1961, p. 166). 

E diz também:  

Emanuel – É por isso que essa negrada não vai para frente. Tantos séculos no meio 

da civilização... e o que adiantou? Ainda acreditando em feitiçaria... praticando 

macumba... evocando deuses selvagens... Deuses?! Por acaso serão deuses essa coisa 

que baixa nesses negros boçais? Deuses essa histeria que come... bebe... dança... Até 

o amor eles fazem no candomblé. Deuses! Quanta ignorância (sorrindo) 

(NASCIMENTO, 1961, p. 167). 

A fala de Emanuel reverbera a introjeção em seu corpo e imaginário a fala do colonizador. 

Emanuel foi desapropriado de seus olhos, de suas competências olfativas, táteis, auditivas e 

cognitivas. O personagem, desse modo, pode ser considerado “possuído”, não por uma divindade do 

panteão iorubano que lhe fortaleceria na potência da vida, mas pelos seus algozes. A fala de Emanuel 

desvela a “possessão” pelo diabo da colonialidade. Negando e ultrajando as divindades ele fere seu 

passado, suas raízes e, em consequência, a sua verdade mais íntima e ancestral. A “alma branca” de 

Emanuel o faz ver as místicas da negra gente segundo os critérios eurocentrados, brancos e cristãos.  

Emanuel provoca a ira de Exu, que responde dinamizando sua existência no terreiro. 

Assim, o que se vê ao longo do drama não é um castigo divino, idéia inexistente na 

concepção dos rituais afro-brasileiros, mas uma oferenda que performatiza um rito 

de passagem e recompõe o equilíbrio pessoal e coletivo (p. 50). 

Abdias realça o papel do terreiro enquanto local de memória, não somente acerca das 

divindades, mas também das raízes da população negra, de seu passado, de seu presente e da 

responsabilidade com o porvir coletivo. Nesse sentido, o terreiro aparece como um espelho em face 
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do qual o negro Emanuel é chamado a se enxergar e a lidar com suas feridas e as feridas de sua gente. 

É um processo doloroso, processo de morte, mas simultaneamente de renascimento para outras 

possibilidades de presença no mundo.   

Para Abdias, as religiões afro-brasileiras exercem também funções terapêuticas porquanto 

oferecem caminhos de encontro com a realidade interior e com superação dos bloqueios e entraves 

coloniais. E Exu é, nessa perspectiva, o provocador, o desafiador, o “psicanalista” – o mistagogo. Exu 

desafia Emanuel... Exu desafia o sistema colonizador (que também tem os seus feitiços).   

II Filha de Santo – Será a côr um destino? 

III Filha de Santo (convicta) – O destino está na cor. Ninguém foge do seu destino. 

II Filha de Santo – Prêto quando renega a Exu... 

I Filha de Santo – ... esquece os orixás... 

II Filha de Santo – ... desonra a Obatalá... 

III Filha de Santo (vigorosa) – Merece morrer. Desaparecer. 

I Filha de Santo (lenta) – Palavras duras. Nossa missão não é o rancor. 

III Filha de Santo (sádica, perversa) – Exu tremia de ódio, espumava de raiva, 

quando ordenou: ‘Eu quero ele aqui, de rastros, antes da hora grande’. 

I Filha de Santo (contemporizando) – Tremia. Não de ódio. Exu só tem amor no 

coração. 

Exu só faz o bem. 

III Filha de Santo – E o mal. Faz também o mal. A cólera de Exu vai desabar sôbre 

a cabeça dele. Aqui, quando... 

II Filha de Santo – ... soar doze badaladas, Exu sai para a rua. 

III Filha de Santo (terrível) – É a hora de Exu. A hora grande da meia-noite. Hora 

de sucessos espantosos. 

I Filha de Santo – Tenho pena. 

III Filha de Santo (continua sem ouvir) – De arrepiar os cabelos. Exu vai parar, vai 

confundir o tempo: passado e presente, o que foi e o que estiver acontecendo. 

II Filha de Santo – No candomblé Exu não baixa. Mas aqui ele é rei. Ele reina 

(NASCIMENTO, 1961, p. 164-165). 
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     A vivência religiosa expressa por Abdias manifesta experiências de místicas à flor da pele, mas, 

simultaneamente, místicas à flor das horas. Em culturas atravessadas pela ritualidade os tempos não 

são iguais, os dias da semana também não; e nem as horas. O tempo é carregado de magia. As horas 

são vivas, portanto trazem energia e possibilidades. As horas carregam potências, sobretudo a hora 

de Exu. Meia noite, ao fim e ao cabo, é a indeterminada. É uma espécie de interstício ou brecha 

temporal – uma encruzilhada cronológica; tempo fecundo, porém, perigoso.    

                 Meia-noite ou “Hora grande” é hora de Exu. É, pois, um tempo indeterminado, pois o dia 

velho ainda não morreu e o novo dia ainda não nasceu. É o entretempo; por isso, tempo-lugar das 

possibilidades. É o tempo privilegiado da magia, do encante e do feitiço; é o tempo singular das 

mutações. Diz Abdias no PEL209: “...cheirando meia-noite de marafo forte...”.   É nessa hora 

(“Grande”) que em poéticas místicas Abdias dialoga e roga ao deus das encruzilhadas. Escreve 

Abdias em Sortilégio: 

Emanuel – (...) Exu é gozado. Não pode ouvir doze badaladas. Sai atrás de charuto 

e cachaça. (pensativo) Imaginem, eu falando como se também acreditasse nessas 

bobagens. Eu, o doutor Emanuel, negro formado, que fêz primeira comunhão em 

criança. Mamãe rezava comigo... me ensinava o catecismo...Voz de negra velha 

(suave) – Ave Maria – Cheia de graça – O Senhor é convosco (NASCIMENTO, 

1961, p. 169). 

Abdias não renega sua herança católica; antes, a considera complementar ao patrimônio 

recebido no candomblé. Essa consideração de ordem inclusiva, não o impediu de ser severo e 

malandramente crítico diante do cristianismo hegemônico, à época, predominantemente católico. Em 

Sortilégio, a nosso ver, Abdias realiza uma de suas mais refinadas e sofisticadas crítica ao cristianismo 

que se materializou historicamente em sua vertente genocida; um cristianismo instrumento 

legitimador da inferioridade do negro e de sua condição natural de escravo e servo.  

Podemos dizer que a esse tipo de cristianismo, Abdias fez-se um anticristo. Promoveu uma 

reviravolta axiológica demolidora. Aos valores cristãos, acriticamente aceito e propagados, pelo 

corpo social, da humildade, gratidão, bondade, perdão etc., Abdias proclamou para a preta gente a 

legitimidade da revolta, da ingratidão, do protesto, da rebelião, entre outras virtudes. 

 Abdias, nesse sentido, assumiu um combate na ordem dos valores. Os valores “nobres” 

estavam em domínio dos brancos cristãos (amor e humildade, por exemplo), enquanto os 

contravalores do lado oposto (do diabo). Abdias, nesse enquadramento de oposição binária, 

                                                 
209 Ver na introdução da obra. 
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seguramente, põe-se do lado do “diabo”. A propósito, assumir Exu, inevitavelmente o pôs em direção 

oposta aos status quo religioso. Desse modo, ser “cavalo do santo” no espaço macabro da 

colonialidade fez de Abdias, de algum modo, o “cavalo do demo”, segundo as lentes hegemônicas 

cristãs de brancura.  

Pela arte, Abdias desconstrói ou, melhor, tira do pedestal o “Jesus” do arranjo colonial. Ele 

sabe que biblicamente, Emanuel significa “Deus conosco”; portanto, o nome de Jesus. E é justamente 

esse nome que ele dá ao personagem central de Sortilégio. E será Emanuel (“Deus conosco”) que 

Abdias fará entrar no pegi. E as orações aprendidas na catequese não salvarão Emanuel do confronto 

com as suas raízes. Há inúmeras formas de combater o sistema de dominação. Nesse caso, Abdias foi 

pela via mais disfarçável, mais gingada e malandra. Assinala Martins (1955, p. 109):  

De início, inquieto e temeroso, num impulso de resistência, ele procura abrigar-se 

numa memória cristã, rezando a Ave-Maria e evocando a voz de sua mãe, querendo 

proteger-se da atração invocativa dos cantos rituais. A oração cristã, entretanto, é 

abafada pelo ritmo sonoro dos atabaques e pelas falas do coro oracular, que invadem 

sua mente e percepção, provocando o stream of consciouness, cujo efeito catártico 

libera uma fala terapêutica e mediadora. 

 A meia-noite, conforme falamos, é simbólica e misticamente o tempo da transição, ou 

“virada”210, termo de importância dentro e fora das religiões afro-brasileiras. Emanuel experimenta 

nessa hora sua passagem de um estado de consciência para outro mais elevado e integrado; quebra 

barreiras impostas pela sua (de)formação. Ao beber a cachaça de Exu transgride os limites, razão pela 

qual vai se tornando um com o santo.  

Emanuel – Quero ver se o demônio dos negros é pior que o demônio dos brancos. 

(bebe; pausa esperando acontecer algo; zombeteiro) Como é, Exu? Não acontece 

nada? (rindo) Não vai me transformar num sapo ou numa cobra? Ou num demônio 

igual a você (está rindo, sua expressão se transforma lentamente, fala absorto, 

fixando um ponto qualquer no espaço) Por que estou me lembrando disso agora? Eu 

menino... na escola... Os colegas me vaiando... Vozes infantis (crescendo até gritar) 

– Ti... ção.. ti... ção.. ti... ção... ti... cão (NASCIMENTO,1961, p. 169-170). 

O contato com o santo o conduz à sua história machucada e marcada na memória do corpo 

pelo racismo. Recorda-se do passado (que não passou) quando era pejorativamente chamado de 

“tição”.  Intrometer-se com no sagrado, nesse sentido, lançou-o para o centro de sua trajetória de 

negro numa sociedade racista. E Exu vai envolvendo-o mediante as suas iguarias.  

                                                 
210 No plano religioso, “virar no santo” significa incorporar a entidade. No plano civil a passagem de um ano para o outro 

(meia-noite) é também chamada de “virada”. Em ambos os casos verifica-se um momento de passagem vivido ao sabor 

de ritos.  
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Sob efeito das sugestões místicas e da corrente emocional que o engolfam, Emanuel, 

gradativamente, vai sendo possuído por uma vontade e uma personalidade que lhe 

parecem alheias, como se um outro Emanuel, estranho, mas ao mesmo tempo 

familiar, reassumisse um lugar no corpo e na mente do protagonista. Sob efeito desse 

poder, ele bebe a cachaça de Exu, fuma o charuto, acende o incenso, revira a farofa 

e o azeite de dendê, suplantando sua resistência inicial. 

  Do que a divindade come, Emanuel também come. Podemos falar, nesse sentido, de uma 

mística “à flor dos pratos”, de uma experiência religiosa assentada na comensalidade. Comer e beber, 

então, aparecem como atividades mistagógicas fundamentais, tanto para as divindades quanto para 

os devotos.    

Emanuel bebe a cachaça ofertada para Exu, uma quizila, uma vez que a oferenda 

representa simbolicamente o próprio ofertante (o despacho é feito para Exu com a 

intenção de reescrever culturalmente Emanuel). No entanto, é interessante observar 

que a quizila é incentivada pela Filha de Santo, o que nos faz pensar que um dos 

aspectos importantes da ‘transgressão’, do ‘deslize’ é permitir o esclarecimento das 

normas (p. 53-54). 

É no corpo, é pela boca que o mistério da vida de Emanuel vai se descortinando. Não se trata 

de um saber abstrato ou livresco, mas de um itinerário experiencial em que no corpo está a totalidade 

da pessoa, com toda a sua biografia, pessoal e coletiva.     

Assim, ao beber a cachaça, Emanuel vai se transformando, gradual e lentamente, no 

decorrer de toda a trama, em um duplo Exu. Ele é invadido por um desejo e por uma 

consciência que ao mesmo tempo lhe é estranha e familiar. No espaço plural que é o 

terreiro de umbanda, o protagonista de Sortilégio se confronta consigo mesmo, 

encara seus próprios fantasmas e os lugares de inscrição cultural da sua existência, 

iniciando um processo de desmascaramento e reversibilidade (p. 54). 

Emanuel vai se despindo de suas máscaras, das couraças que aprisionavam o seu corpo e 

obliteravam a sua fala. Vai se realizando um ritual de renúncia ou ruptura com uma forma de 

existência a serviço do que considerava civilização. Ao despir-se de suas vestes, Emanuel vai 

vencendo a demanda colonial instalada em seu íntimo. Com a ajuda indispensável do santo faz-se 

possível a transmutação dos valores; o que antes significava prestígio torna-se lixo ou “molambos 

civilizados”: “(...) Agora me libertei. Para sempre. Sou um negro liberto da bondade. Liberto do 

medo. Liberto da caridade, da compaixão de vocês. Levem também esses molambos civilizados, 

brancos” (NASCIMENTO, 1961, p. 193). 

 E chega meia-noite, a hora da virada. Escutam-se as doze badaladas. É a hora de Exu, o senhor 

das encruzilhadas. No momento dramático de transformação se canta: 

Ponto de Exu: 



240 

 

Ê pomba-gira-ê – ‘Vamo Saravá’ 

Eu quero a pemba-ê – ‘Vamo Saravá’ 

Pra ‘risca’ ponto – ‘Vamo Saravá’ 

‘Na minha terreiro’ ê – ‘Vamo Saravá’ 

Ê Kolôbô- ê 

Abre caminho-ê 

Na fé de Zambe-ê 

Esse Quimbanda-ê 

Ê pombra-gira-ê – ‘Vamo Saravá’ 

Exu – Tranca-Rua – ê – ‘Vamo Saravá’ 

Exu Tiriri – ê – ‘Vamo Saravá’ 

Exu Barobô- ê – ‘Vamo Saravá’ (NASCIMENTO, 1961, p. 194). 

Agora Emanuel é protagonista de seu processo, de sua transformação; senhor de seu corpo e 

de sua fala que fora roubada, mas restituída por Exu. Então, nesse momento dá seu grito de libertação: 

“Nada de mordaça”.   

Emanuel– Tomem seus troços. Com estas tapeações vocês abaixam a cabeça dos 

negros. Arrancam o orgulho deles. Lincham os coitados por dentro. E eles ficam 

domesticados... castrados... mansos... bonzinhos de alma branca. Comigo se 

enganaram. Nada de mordaça na minha boca. Imitando vocês que nem macaco. Até 

hoje fingi que respeitava vocês... que acreditava em vocês. (...) Eu não podia amar 

uma criatura que teria a marca de tudo que me renegou. Sonhei com um filho de face 

escura. Escuridão de noite profunda. Olhos pretos como abismo. Cabelos duros, 

indomáveis. Pernas talhadas em bronze... punhos de aço para esmagar a hipocrisia 

do mundo branco. Brancura que nunca mais há de me oprimir, estão ouvindo? Está 

ouvindo, Deus do céu? Quero que todos ouçam. Venham todos, venham! 

(NASCIMENTO, 1961, p. 195). 

Nasce ou renasce o herói, dentro de Emanuel tudo vibra; tudo é corpo que fala na potência do 

sagrado recuperado. 

Imediatamente o herói negro entra no pejí, espaço/lugar sagrado e íntimo onde é 

possível respirar o mesmo ar dos orixás, e invoca os Exus. De acordo com a rubrica, 

à medida que são invocados, os Exus emergem como sonhos fantásticos. Emanuel 

recupera, dessa maneira, sua própria existência na essência de Exu: chama as várias 

entidades em que se transformou Exu, chama o ‘dono das forças’, síntese do 

princípio dinâmico que rege o Universo e possibilita a Existência. (p. 56). 
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O próprio Emanuel agora evoca os exus, saúda-os com suas próprias palavras: 

Emanuel – Conjuro a falanges do Exu-Rei. 

Coro Interno (grave, devagar, em tom litúrgico) – Saravá... 

Emanuel – Exu pagão! 

Coro Interno – Saravá... 

Emanuel – Exu dos Ventos! 

Coro Interno – Saravá... 

Emanuel – Exu das Trevas! 

Coro Interno – Saravá ... 

Emanuel – Exu Tranca-Rua! 

Coro Interno – Saravá... 

Emanuel – Exu das Matas! 

Coro Interno – Saravá... 

Emanuel – Exu da Lua! 

Coro Interno – Saravá... 

Emanuel – Pomba Gira! 

Coro Interno – Pomba Girô ô ô... (NASCIMENTO, 1961, p. 195). 

Depois de travar convivência com os santos no pegi, Emanuel sai paramentado, preparado 

para o rito de sua libertação. Carrega consigo a lança de Exu. Emanuel, o herói, brada: “Sou um negro 

livre. Logo, de acordo com a rubrica, ele, calmo e resoluto, vai até à gameleira, ajoelha-se entre o 

despacho, se inclina em direção ao pejí e aceita o sacrifício. As Filhas de Santo o atravessam com a 

lança de Exu. Cresce o Ponto de Jubiabá” (p. 57). 

 Agora a oferenda, o “galo preto” é o próprio Emanuel. É ele que tem o corpo atravessado pela 

lança de Exu. O negro “estrebucha e morre” e, assim, simbolicamente, se promove a troca de axé, sua 

expansão e potencialização. A obrigação está cumprida.   

I Filha de Santo – ... azeite de dendê... farofa... 

II Filha de Santo – ... marafo... charuto... 
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III Filha de Santo – ... galo preto.... 

(Emanuel estrebucha e morre) 

I, II, III Filhas de Santo (juntas, devagar) – Pronto: obrigação cumprida 

(NASCIMENTO, 1961, p. 197). 

Exu une a existência fragmentada de Emanuel. Como deus das passagens e da liminaridade 

sua atuação é de fundamental importância para levar o protagonista ao âmago de seus dilemas e 

dilacerações. Dessa feita, Sortilégio enuncia-se como decolonialidade em cena e manifesta que se 

tratando da trajetória da negra gente o sagrado não constitui um apêndice ou uma “nota de rodapé”, 

mas é algo de extraordinariamente operante e eficaz. Assim foi com Emanuel, assim foi com Abdias; 

assim se manifesta na história da população negra desde a travessia.  

Sustentamos em nossa tese que o projeto-político-mistagógico de Abdias passa pela invenção 

das letras e recomposição dos nomes próprios. E essas são obras de empoderamento que libertam o 

corpo e soltam a íngua. Escreve Martins (1995, p. 113):  

O nome Emanuel – que significa Deus conosco – é substituído pela invocação e pelo 

nome de Exu, orixá que reveste o personagem. Essa renomeação representa a sua 

reintegração definitiva no universo discursivo, mítico e místico da cultura negra. Esta 

se torna, pois, um princípio restaurador da identidade, inscrevendo o sentido singular 

que fende as barreiras conceituais universalizantes e reducionistas. Emanuel 

recupera, assim, seu corpo, sua alegria, sua voz, seus orixás, seu nome próprio, no 

nome de Exu [...] [grifos nossos]. 

Retomando, por fim, a imagem da corrente no pescoço (e nos pés) e a máscara de Flandres 

como imagens do aprisionamento do corpo e da obliteração da fala, vale, a partir do exposto, citar 

uma narrativa colhida na Internet que, à parte o fato de questões de ordem histórica, em muito nos 

ajuda a pensar o corpo e a fala na trajetória de Abdias e também da negra gente. O vídeo traz recorte 

da minissérie Escrava Anastácia211. Ela está próxima ao tronco e um capataz branco lhe diz:  

Escrava, você merece a morte, mas eu tenho um castigo pior pra você. Foi você que 

deu fuga aos negros, portanto vai usar o colar de ferro dos fujões. Você também usou 

a palavra para criar revolta, por isso nunca mais vai falar. Só vai tirar a mordaça pra 

comer. Vai viver calada até a morte. Esse será seu fim, princesa dos negros. 

Um outro capataz coloca a mordaça em sua boca e logo em seguida as correntes no pescoço. 

Para fazer pública a humilhação manda que outros negros apareçam para ver a líder na ultrajante 

situação. Quando os escravizados veem Anastácia, todos, indistintamente, abaixam a cabeça. A 

princesa, no entanto, mira um olhar altivo para outra negra. Sem poder proferir uma palavra, fala com 

                                                 
211 https://www.youtube.com/watch?v=y-QVqnBKrsk Acesso em: 20 de setembro 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-QVqnBKrsk
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os olhos a uma outra negra que traduz sua “fala” aos seus irmãos de raça: “A princesa está mandando 

levantar a cabeça”. O capataz desconcertado diz à branca senhora que acompanha a cena: “Mesmo 

de mordaça ela continua falando”.   

Correntes e mordaças (físicas e simbólicas) foram recorrentes na história da população negra 

de ontem e de hoje. Abdias Nascimento também não se livrou desses sinistros instrumentos que 

amarram o corpo e bloqueiam a fala. Mas, pelo sagrado, pelo “axé verbal” de Exu plantado em sua 

garganta (como em Emanuel), o negro desaforado falou de variados modos (mesmo com mordaças). 

A nosso juízo, Conceição Evaristo traz a tradução mais adequada dessas façanhas e peripécias de 

vozes de corpos negros. Diz Evaristo: “A gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes a 

gente fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada”.  

Abdias Nascimento viveu dessas façanhas potentes do verbo plantado por Exu em sua 

garganta  – falando por entre os orifícios da máscara e também estilhaçando-a. 
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Capítulo IV 

Abdias, o Dom Quixote irado e o místico de olhos abertos 

Expõe Abdias, o “místico de olhos abertos” ao orixá Exu em chave místico-poética: 

[...]. Ò Exu/ Uno e onipresente/ em todos nós/ na tua carne retalhada/ espalhada por este mundo 

e outro/ faça chegar ao Pai a/ notícia da nossa devoção/ o retrato de nossas mãos calosas/ vazias 

da justa retribuição/ transbordantes de lágrimas/ diga ao Pai que nunca/ no trabalho 

descansamos/ esse contínuo fazer/ de proibido lazer/ encheu os cofres dos exploradores/ à 

mais-valia do nosso suor/ recebemos nossas/ menos-valia humana/ na sociedade deles/ nossos 

estômagos roncam de/ fome e revolta nas/ cozinhas alheias/ nas prisões/ nos prostíbulos 

[...]/sabes que em cada coração de negro/há um quilombo pulsando/ em cada barraco outros 

palmares crepita/ os fogos de Xangô/ iluminando nossa luta/ atual e passada (NASCIMENTO, 

1983, p. 12-13). 

Pelo excerto do poema/oriki supracitado verifica-se a relação profunda entre Abdias, Exu e a 

população negra violentada e humilhada nos porões da sociedade. Desse modo, falar do sagrado 

implica partir, considerar e se engajar nos processos de libertação. Para Abdias, Exu (e também os 

orixás) não é um deus distante, tampouco apático. Desse comprometimento resulta uma mística que 

ata sacralidade e mundaneidade, axé e sociedade, devoção e política. Dessa feita, mundo dos orixás 

e história humana são indissociáveis. Neste capítulo abordaremos, fundamentalmente, esse liame; a 

narrativa de lutas de libertação travadas à luz do sagrado, sob o patrocínio de Exu. 

Abdias é um homem com uma multiplicidade incontável de epítetos, fato que manifesta a 

vastidão ou largueza de sua personalidade. Citemos alguns: “negro revoltado”, “negro ingrato”, 

“negro sem banzo em Nova Iorque”, “negro desaforado”, “rebelde”, “único preto do Brasil”, 

“Diamante negro”, “Guerreiro”, “griot”, “Zumbi”, “ancestre”, “Orixá, vivo”, “Exu” e a lista segue 

ad infinitum. 

A palavra epíteto provém da língua grega, epítheton, e pode ser compreendida como um 

qualitativo que visa caracterizar uma pessoa. Segundo o Dicionário Online de Português212 é, “pois, 

uma caracterização boa ou má dada a alguém”. É, pois um “adjetivo ou expressão que acrescenta um 

valor”, que pode ser positivo ou negativo. De todo modo, a construção de epítetos situa-se no plano 

dinâmico da oralidade e possui força no horizonte biográfico.  

Dizendo de outro modo, cremos que uma biografia poderia ser investigada e também acessada, 

dentre tantos outros expedientes, pelos epítetos do biografado. Em se tratando da saga de Abdias 

Nascimento, poderíamos, nessa perspectiva dizer: “Me diga os seus epítetos que lhe direi quem tu 

                                                 
212 Cf. https://www.dicio.com.br/epiteto/. 

https://www.dicio.com.br/epiteto/
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és”. Epíteto é, nesse sentido, um signo identitário de real valor, sobretudo num arranjo sociocultural 

assentado na oralidade213.  

Ironildes Rodrigues (1977), a nosso ver, atribui a Abdias um dos mais significativos e potentes 

epítetos, o de “Dom Quixote irado”. Escreve Ironildes (RODRIGUES, in NASCIMENTO 1977, 

p.275): “Abdias já é um Dom Quixote irado, terçando armas com todos os inimigos visíveis ou 

ocultos desta negrada maravilhosa e sofredora, que ele defende há mais de seis décadas”.  

 

Para Ironildes, Abdias é, continua no mesmo discurso, um “ardoroso combatente que não 

descansa enquanto não fulmina o adversário com sua dialética absorvente”.  Eis, pois, uma imagem 

de real grandeza acerca de uma existência forjada, exemplarmente, sob o signo palmarino do herói 

combatente – “O Dom Quixote irado”. 

 

Esse combatente, sempre de armas na mão, construiu seu heroísmo sustentado, assim 

defendemos em nossa tese, por uma mística ancestrista forjada pelos referenciais africanos e 

diaspórico sem decorrência dos quais Exu foi, destacadamente, praticado como potência sagrada 

indispensável para o combate. Nesse horizonte, de compreensão, heroísmo e mística são termos que 

se reclamam mutuamente. Conforme já assinalamos, e cremos ser forçoso reiterar, “campos de 

batalha são campos de mandinga” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 107). E conforme ensina Ogum, o 

parceiro/irmão inseparável de Exu, nos dizeres praticados nos terreiros, “mais importante do que 

saber fazer a guerra é conhecer os segredos do mariô” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 105).  

Abdiasianamente falando, nos “segredos do mariô” jaz a indispensável e eficaz “arte da 

guerra” da preta gente. E o imiscuir-se nessa mirongada arte fez de Abdias o que podemos chamar, 

nos termos do teólogo da libertação Metz (2013), um “místico de olhos abertos”, um Quixote irado, 

mas simultaneamente, amoroso, generoso, sonhador, esperançoso e lutador que compreendeu pelos 

poros de seu corpo preto que quem combate no axé enxerga no escuro.  

 

Os olhos para os que creem no invisível são capazes de ver o oculto em místicas que aprendem 

a captar numa visada o que, segundo Abdias, os olhos do cogito ocidental (tanto de direita quanto de 

esquerda) não apreendem em suas pretensas análises. E assinala Abdias, ipsis literis: “Nem 

                                                 
213 O próprio título do capítulo situa-se no plano epitético. Os orixás são entes repletos de epítetos; e assim também os 

humanos. Escreve Risério (1996, p. 176-177): “É possível encontrar, em dicionário de ‘arte poética’ uma definição 

bastante estreita, que vê o epíteto como um adjetivo que se limita a mencionar uma qualidade intrínseca do objeto 

adjetivado”. Sendo uma palavra ou uma frase, o epíteto pode desvelar o significado de uma biografia ou trajetória; 

abdiasianamente falando, podemos compreendê-lo também com reverberação dos nomes recompostos na diáspora.   
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racionalismo europeu, nem mecânica norte-americana; arte é aquele outro olho, o olho de Ifá, que 

inspira, organiza, significa e infunde significação à nossa trajetória no mundo história e espiritual” 

(NASCIMENTO, 2002, p.87).  

 

Abdias, assim podemos dizer, trouxe Exu no lombo, Ifá nos olhos, Ogum no peito e Oxum no 

coração. O místico-Abdias tinha olhos de Ifá; Ifá que faz ver (=saber) e Exu que faz agir (=praticar). 

O pensar iorubano Exu trabalha com Ifá; logo, não secciona o saber do fazer. Mística nesse horizonte, 

radica-se num pensar/obrar – lutar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Abdias Nascimento 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359885/abdias-do-nascimento 
 

 

Com o epíteto de “Dom Quixote irado”, Abdias é compreendido como o cavaleiro vencedor 

das demandas; como místico de olhos abertos. O negro revoltado, nessa perspectiva afrocentrada, é 

compreendido como homem negro talhado pelo sagrado, como um ser cuja existência reverbera um 

dos maiores legados da afro-brasilidade, qual seja, ver o sagrado vicejando em todas as coisas. 

Segundo a teóloga Maria Clara Lucchetti Bingemer (2013, p. 25), a “experiência mística é um dado 

antropológico original” e, por essa razão, merece que o abordemos desde uma perspectiva 

compreensiva a partir das mais diversas narrativas daqueles e daquelas que não só buliram com o 

sagrado, mas, sobretudo, que foram bulidos ou transformados por ele.   

 

“O místico é, pois, muito mais do que alguém que só fala de Deus. Trata-se de alguém que, 

sem precisar de muitas palavras, transparece Deus em sua vida, através de seus gestos e ações, dentro 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa359885/abdias-do-nascimento
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de sua realidade” (BINGEMER, 2013, P. 27). Para Durkheim (2000, p. 211) “um deus é antes de tudo 

um ser que o homem concebe, sob certos aspectos, como superior a si mesmo e do qual acredita 

depender”. E depender implica o dever-missão de, algum modo, cuidar num laço de reciprocidade.  

 

Enfatiza Boff (2002, p. 155):  

Aquele que experimentou Deus penetrou no reino da mística. A mística não assenta 

sobre o extraordinário, mas é a transfiguração do ordinário. O místico é aquele que 

se faz sensível ao outro lado da realidade. É aquele que capta o mistério (de mistério 

vem mística) que se revela e vela em cada ser e em cada evento da história pessoal e 

coletiva.  

 
 

Na perspectiva das religiões afro-brasileiras, relacionar-se com o mistério implica um 

caminho de penetração que reclama a pessoa por inteiro e Exu é o mistagogo nagô por excelência; 

isto é, aquele que conduz ao mistério. Escreve sugestivamente Boff (2006, p. 40): “O Exu não é o 

demônio que devemos expulsar, mas o portador por excelência do axé, da energia universal. O axé 

atua dentro de nós, como força de irradiação, como abertura para captar mais energias e colocá-las a 

serviço dos demais”. 

 

 E continua em tom de exortação: “Seria desejável, logo, percorrer esse caminho, para fazer 

justiça a milhões de negros e professos das religiões afro”. Nossa tese vai, assim objetivamos, nessa 

desafiadora direção.    

O trato com o sagrado foi experiência nuclear na biografia de Abdias, mais do que pensar o 

mistério, ele o sentiu nos encantos, nas agruras e nos desafios da existência, com especial destaque, 

no combate ao racismo no Brasil. Contudo, a trajetória de Abdias é, quase que exclusivamente, 

captada em sua atuação política e artística, mas, até onde a pesquisa pode alcançar, inexiste a 

tematização do Abdias místico ou, dizendo de outro modo, do Abdias compreendido desde uma 

perspectiva místico-espiritual. Contudo, Abdias manifesta um caminho ou uma encruzilhada mística 

na conjunção inseparável entre natural e sobrenatural, humanidade e divindade. É, pois, uma mística 

integral e integradora – mística conectiva partejada e ancorada na lógica ancestral afrodiaspórica.  

Nas palavras de Vannini (2005, p. 8-9) o místico não é aquele ou aquela que vive desde um 

sentimento religioso ancorado em sensações extraordinárias, mas, sim, “o especulativo, ou seja, o 

dialético, aquele que possui a capacidade de colher a unidade dos contrários e sentir-se em casa, no 

meio deles...”. Para Bingemer (2013, p. 306) “os místicos contemporâneos merecem ter suas histórias 

de vida contadas a partir de suas próprias narrativas”. E escreve ainda:  

As biografias das existências que se deram em profunda aliança com o Mistério 

dizem o indizível, falam do inefável, narram o que é impossível de ser narrado. E, 
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assim fazendo, dão testemunho de ser mais que uma ciência entre outras, mas sim 

de ser a teoria de uma práxis, que dá como fruto uma arte: a arte de viver.  

 

Escreve Boff (1991, p. 30) em Seleção de textos espirituais: “Erram os que julgam que os 

místicos estão afastados do mundo. São os mais comprometidos”. Contudo, é dentro dessa 

perspectiva que se pode captar um estado de união mística estabelecido entre o ser humano e a 

divindade a ponto de a pessoa se transformar na divindade que o habita. Nessa perspectiva, a mística 

comparece como modos de se viver os mitos no aqui e agora; forma de torná-los vivos. 

Religiosamente falando, a mística é a vida do mito e o mito o alimento da mística. Sem mística, Exu 

transformar-se-ia num Hermes grego, isto é, num objeto de estudo, não de culto.   

 

4.1 O poder do mito  

 

Nosso trabalho não tem a pretensão de enfatizar as produções variadas de Abdias, o que seria 

impossível. Nosso interesse fundamental restringe-se em mostrar a seiva espiritual onde sua 

existência deitou raízes. Na perspectiva ancestral africana, fonte inesgotável de vida e axé para 

Abdias, o mito não se apresentou como algo falso ou desprovido de poder, mas, sim, como força 

propulsora de encanto e poder de transformação. Nas oportunas palavras de Boechat (2008, p. 21), o 

mito é um “poderoso agende catalisador de mudanças individuais e sociais”. Assinala Queiroz (2013, 

p. 499): “Mito é tema relevante no estudo das religiões, pois sua presença acompanha os humanos 

desde os primórdios até hoje como uma das mais profundas expressões da compreensão de si e do 

mundo”214.  

 

Na perspectiva junguiana cada pessoa deve descobrir seu mito pessoal para construir sua 

existência de forma original, criativa e significativa; só o mito, nessa acepção, é capaz de encher a 

vida de conteúdo suficiente. Escreve Jung (2006, p. 348): “Presto viva atenção aos mitos da alma; 

observo o que se passa comigo... infelizmente o lado mítico do homem encontra-se hoje 

frequentemente frustrado. O homem não sabe mais fabular”. E ainda: “O homem mítico reivindica 

certamente, ‘algo além’”. 

 

                                                 
214 Queiroz (2013, p.499-511), no artigo Mitos e regras oferece uma visão panorâmica sobre o lugar do mito na história 

humana. Mesmo dentro dos limites de um compêndio, o texto se impõe pela clareza e profundidade. O texto aborda 

também a importância do mito e seu lugar na sociedade moderna. O autor faz significativa ressalva que as culturas têm 

visões diferenciadas acerca da divindade ou da transcendência, razão pela qual terão também outros desenvolvimentos e 

concepções míticas.   
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Nas palavras de Campbell (1990, p. 51) em O poder do mito, a “fonte da vida temporal é a 

eternidade. É a ideia mítica, básica, do deus que se torna múltiplo em nós (...). Identificar-se com esse 

aspecto divino, imortal, de você mesmo é identificar-se com a divindade”. É nesse plano que se situa 

a identidade mítica; e é sob essa ótica que interpretamos e compreendemos a relação Abdias↔Exu. 

 

Para Campbell (1990, p. 32) cada humana criatura “deve encontrar um aspecto do mito que 

se relacione com sua própria vida”. Abdias experimentou a vida como um campo de combate e a 

presença de Exu constituiu um indispensável companheiro de luta. 

 

4.2 As funções do mito  

 

Para Campbell (1990, p. 32) os mitos possuem quatro funções básicas, quais sejam: A) A 

“função mística” – que situa o homem na dimensão mistérica da vida; B) A “dimensão cosmológica” 

– que oferece um novo olhar e uma nova hermenêutica, por conseguinte, acerca do universo; C) A 

dimensão ou função “sociológica” – “suporte e validação de certa ordem social”; o que manifesta que 

toda mitologia está enraizada em contextos particulares, ainda que aborde temas universais; D) A 

“função pedagógica” – dita o comportamento, como orientar a vida em face das exigências do 

cotidiano. A “função pedagógica” assinala o caráter performático do mito. Nesse sentido, os mitos se 

tornam forjadores de existências, modelos exemplares capazes de engendrar um ethos215. “Os mitos 

são metáforas da potencialidade espiritual...” (CAMPBELL, 1990, p. 24).   

  

Hollis (1998, p. 18), abordando as funções do mito na perspectiva de Campbell (1977) destaca 

também as funções: cosmológica, metafísica, sociológica e psicológica.  Acerca da função 

psicológica, importante para o nosso trabalho que busca uma compreensão mitologizada da trajetória 

de Abdias, escreve Boechat (2008, p. 21): “Se por um lado o indivíduo procura entender o cosmos e 

a natureza à sua volta, o indivíduo necessita também, fundamentalmente, entender-se a si mesmo”. E 

enfatiza ainda: “A problemática básica do Oráculo de Delfos – conheça-te a ti mesmo – encontra uma 

via de resposta nos mitos”. Abdias, nesse rastro, forjou uma “identidade mítica” a partir da qual foi 

se definindo na história e compreendendo e significando seu papel no terreiro da história. 

 

                                                 
215 Escreve Boff (2000, p. 35) em Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos: “Ethos se traduz, então, por 

ética. É uma realidade da ordem dos fins... Ética tem a ver com fins fundamentais...”. Nesse sentido, os mitos, por 

serem capazes de engendrar ethos/ética, são, pois, forjadores não só de comportamentos, mas, antes, de sentido para a 

vida.  
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Enfatiza a psiquiatra Nise da Silveira (2007, p.117-118): “Do ponto de vista da psicologia 

analítica, portanto, o estudo da mitologia não será diletantismo de eruditos. Faz parte indispensável 

do equipamento de trabalho de todo psicoterapeuta”. Segundo essa perspectiva, sem o auxílio da 

mitologia não se pode perscrutar as profundezas da psique pessoal e coletiva da humanidade.    

 

Escreve Jung (2007, p.47) em Os arquétipos e o inconsciente coletivo: “O processo simbólico 

é uma vivência na imagem e da imagem”. E nesse horizonte o candomblé oferece aos seus filhos e 

filhas uma via simbólica capaz de transfigurar a vida e dar sentido à realidade. Assinala Jung (2008, 

p. 111) que o ser humano é capaz de “suportar as mais incríveis provações se estiver convencido de 

que elas têm um sentido (...). O papel dos símbolos religiosos é dar significação à vida do homem”.   

Em O poder do mito, Campbell (1990, p. 6) afirma que mitos “são pistas para as 

potencialidades espirituais da vida humana”. E afirma: “Eles ensinam que você pode voltar para 

dentro, e você começa a captar a linguagem dos símbolos”. 

 

Nessa perspectiva, a vida de Abdias reverbera uma centração mítica exemplar.  Para Campbell 

(1990, p.16) quando uma pessoa se torna um “modelo para a vida de outros, a pessoa se move para 

uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada”.  

 

O mito só enche a vida humana de sentido e viço se o homem o mantiver vivo no seu interior 

e/ou na coletividade. Nessa perspectiva, as religiões, em geral, e as religiões de matrizes africanas, 

em particular, são captadas também sob o enfoque junguiano, como exímias guardiãs de mitos e 

celeiros de símbolos. Para Roger Bastide (2001, p. 31), quando o negro se sente africano passa a 

“pertencer a um mundo mental diferente”, dotado do que o sociólogo buscou descrever, de 

“representações coletivas”; que numa abordagem psicológica junguiana são nomeadas de 

“Arquétipos” – imagens primordiais do inconsciente coletivo.  

 

Sublinha DaMatta (1986, p. 115) acerca da experiência religiosa brasileira sempre afeita ao 

contato com o mundo do além. “Do mesmo modo que temos pais, padrinhos e patrões, temos também 

entidades sobrenaturais que nos protegem”. Essa compreensão é fundamental para a nossa tese, pois 

manifesta uma dimensão da vida humana que Abdias Nascimento constelou em sua existência; 

vivência, a propósito, cara na tradição africana e afrodiaspórica. Exu, nessa perspectiva, exerceu na 

atividade de Abdias a função que DaMatta (1986, p. 115) nomeou de “patronagem” ou “patrocínio 

místico”.  
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Sublinha Boechat (2008, p. 21-22): “Assim, a imagem é a linguagem fundamental da alma e 

os símbolos são a chave para a compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são estórias 

simbólicas que se desdobram em imagens significativas”. 

 

Para Campbell (2015, p. 7) o “material do mito é o material de nossa vida, do nosso corpo, do 

nosso ambiente...”. E é essa materialidade que faz do mito uma realidade viva e capaz de conferir 

sentido à vida. Abdias construiu sua existência desde os referenciais africanos ancestrais que ele 

encontrou ululante nas comunidades de terreiros do Rio de Janeiro quando vivia numa situação 

pessoal de desterro, pobreza e desamparo. A religião tornou-se a senha de entrada ou de mergulho 

nas “raízes africanas” onde encontrou e extraiu a seiva que alimentou sua vida.   

 

Abordar, pois, os orixás, em geral, e Exu, em particular, na vida de Abdias, implica acessar o 

mundo de representações mentais ou psicológicas mediante às quais Abdias costurou sua existência 

e construiu sua identidade social assentada na identidade mítica e na vivência mística.  

 

 Leonardo Boff (1999, p. 38) faz uma afirmação de real grandeza para o nosso trabalho quando 

afirma: “Espiritual e psiquicamente não somos monoteístas, mas plurais”. O ser humano, dessa feita, 

segundo a experiência africana ancestral exemplarmente vivida por Abdias, é um “interior povoado”, 

porque leva consigo uma multiplicidade de figuras carregadas de potência que a tradição nagô 

nomeou de orixás.  

 

Assinala Augras (1980, p. 104): “Do ponto de vista psicológico, e adotando mais uma vez 

uma perspectiva junguiana, poder-se-ia considerar a figura de Exu como a própria encarnação da 

libido, da energia vital, ‘a força grande de toda a força’, cujo poder ‘não tem limites sobre a terra’”. 

O mito tem o poder de se apoderar do humano de fê-lo maior, desde que o ser humano se apodere do 

mito. Para Augras (1980, p. 106)  

 

A identificação do orixá ‘dono da cabeça’ de cada pessoa não tem sido objeto de 

estudo de cunho psicológico. Se há diversos trabalhos sobre as modalidades de 

adivinhação do nome do santo, não se denotam, quase, preocupações com o tipo de 

relacionamento que o iniciado estabelece com o dono de sua cabeça e, 

especificamente, com o tipo de personalidade que o orixá representa.  

  

E diz ainda: “Haveria lugar, portanto, para um campo praticamente novo de pesquisas 

psicológicas, visando estudar o relacionamento de cada pessoa com o ‘dono da sua cabeça’ e, em 

particular, os mecanismos de identificação e integração com essa imagem”. Se Augras manifesta, 
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com legitimidade, preocupação com estudos no campo psicológico, de igual valor e importância são 

as pesquisas de cunho religioso como as possíveis no âmbito da Ciência da Religião. É nessa 

perspectiva que julgamos de singular envergadura nos interessarmos em nossa tese como, segundo 

Abdias, Exu tomou posse de sua trajetória auxiliando-o nas incontáveis batalhas nas trincheiras da 

história.    

 

Diz Jung (2008, p.112): “O mito que se apoderou de São Paulo fez dele algo muito maior que 

um mero artesão”. Exemplar e oportunamente escreveu Roger Bastide (2001, p. 39) acerca da 

transmutação sofrida pelos filhos e filhas de santo no momento do transe:  

 

Não são mais costureiras, cozinheiras, lavadeiras que rodopiam ao som dos tambores 

nas noites baianas; eis Omolu recoberto de palha, Xangô vestido de vermelho e 

branco, Iemanjá penteando os seus cabelos de algas. Os rostos se metamorfosearam-

se em máscaras, perderam as rugas do trabalho cotidiano, desaparecidos os estigmas 

desta vida de todos os dias, feita de preocupações e de misérias... Por um momento, 

confundiram-se África e Brasil; aboliu-se o oceano, apagou-se o tempo da 

escravidão (...). Não existem mais fronteiras entre natural e sobrenatural; o êxtase 

realizou a comunhão desejada.    

 

Nesse horizonte, salienta Augras que em virtude da complexidade e dinamicidade da religião 

nagô, qualquer tentativa explicativa “esbarra no receio da explicação reducionista”. Abdias 

encontrou, abrigou e se nutriu de uma mitologia poderosa. Para Campbell (1990, p. 6) o mundo de 

hoje está “desmitologizado”, e, por isso, carente de mensagem que provenha da interioridade humana. 

“Os mitos servem para nos conduzir a um tipo de consciência que é espiritual”.  

 

 O mito, ao contrário, manifesta o ser humano como um ser, irremediavelmente, simbólico; e, 

nesse sentido, povoado. Em perspectiva junguiana, Murray Stein (2003, p. 40) assinala ser o ser 

humano um “interior povoado” e movido por “emoções e imagens” mais que por uma plataforma 

racional clara e distinta.  

 

A noção de “interior povoado” faz da psique, pessoal e coletiva, um espaço vivo e dinâmico 

de diálogo e interações com forças que superam e destronam o absolutismo da razão. Escreve Boechat 

(2008, p.40): “Os conteúdos psíquicos são, na psicologia analítica, personificados, não sendo 

conceitos abstratos ou teóricos, como o id, inconsciente ou arquetípico; são personagens vivos 

internos, deuses”.  
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Dessa feita, as religiões em geral e os terreiros em particular, psiquicamente pensados, 

constelam mundos de símbolos e imagens mediante as quais homens e mulheres, uma vez alinhados, 

são misticamente empoderados na fé, na vida e na luta. Os adeptos do candomblé, por exemplo, 

estabelecem um elo pessoal com as divindades, e em especial com os patronos de suas cabeças. Os 

orixás se apresentam como deuses guias, orientadores e defensores. Assinala Roberto DaMatta (1986, 

p. 114-115): “Nós brasileiros, temos intimidade com certos santos que são nossos protetores e 

padroeiros; do mesmo modo que temos como guias certos orixás ou espíritos do além, que são nossos 

protetores”. E escreve ainda:  

 

A relação pode ter forma diferenciada, mas a sua lógica estrutural é a mesma. Em 

todos os casos, a relação existente é pessoal, isto é, fundada na simpatia e na lealdade 

dos representantes deste mundo e do outro. Somos fiéis devotos de santos e também 

cavalos de santo de orixás, e com cada um deles nos entendemos muito bem pela 

linguagem direta da patronagem ou do patrocínio místico –por meio de preces, 

promessas, oferendas, despachos, súplicas e obrigações que, a despeito de diferenças 

aparentes, constituem uma linguagem ou código de comunicação com o além que é 

obviamente comum e brasileira. 

 

A Escola de Samba do Rio de Janeiro, Estação Primeira de Mangueira216, escolheu e defendeu 

na avenida, no ano de 2017, o samba-enredo com o título “Só com a ajuda do santo”. Cremos que o 

título de nossa tese tem a pretensão de defender justamente essa proposição patente no imaginário 

religioso brasileiro que, mormente, compreende que, sobretudo as pessoas que passaram grandes 

tormentas e dificuldades, como a população negra desterrada, só conseguiram superar os obstáculos 

e as tormentas da vida mediante auxílio espiritual. A religião, nessa perspectiva, emerge como fonte 

de sentido e instância capaz de oferecer instrumentos e forças para o combate. Diz o samba-enredo: 

 

[...] Sou filho de fé do povo de Aruanda, nascido e criado pra vencer demanda... No 

peito patuá, arruda e guiné para provar que o meu povo nunca perde a fé... O manto 

a proteger, mãezinha a me guiar, velei-me meu Padim onde quer que eu vá/ levo 

oferenda a rainha do mar: Inaê, Marabô, Janaina [...]. Meu padroeiro irá sempre 

interceder, clareia, tenho um guerreiro a me defender. Firmo o ponto pro meu orixá, 

no terreiro; pelas matas eu vou me cercar, mandingueiro; mel marafo e abo, só com 

a ajuda do santo eu vou [...]. 

 

                                                 
216 Abdias diz em entrevista que a Mangueira o “batizou” na carioquice. O morro da Mangueira localiza-se na zona norte 

do Rio de Janeiro. Inicialmente chamado de morro do Telégrafo, mas o nome “Mangueira” foi devido à estação 

ferroviária. A ocupação do morro está ligada ao processo de reforma urbana no início do século XX do então prefeito 

Pereira Passos, quando a população empobrecida migrou para os morros e periferias da cidade. Pobreza, marginalização, 

samba, negritude e religiões afro-brasileiras situam-se, à época, nos mesmos espaços. São nesses lugares sociais que 

Abdias tem suas primeiras experiências no Rio de Janeiro. A Escola de Samba foi fundada em 1928. Cf. Lopes e Simas, 

Dicionário na história social do samba, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.  
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Nessa perspectiva, a referida Escola de Samba217, mediante uma linguagem religiosa faz 

reverência a situações humanas típicas diante das quais homens e mulheres se reconhecem e 

reconhecem acompanhados de forças extraordinárias e buscam testemunhar a presença e eficácia 

dessas companhias benfazejas de variadas formas. E a Ciência da Religião tem o mérito de se 

interessar, sob o enfoque interdisciplinar, por essa gama variada de discursos. E, nesse sentido, o dito 

e o expresso pelos homens e mulheres religiosos constituem os “textos” fundamentais sobre os quais 

os cientistas se debruçam. 

 

Compreendemos, sob o prisma junguiano, que Abdias viveu um mito e sua multifacetada 

existência, por sua vez, traduz com exemplaridade, o “poder do mito” (CAMPBELL, 1990).  

A escola psicanalítica junguiana afirma, por exemplo, que certa pessoa virou mito 

quando viveu uma biografia (um relato existencial ou saga) com tal densidade que 

muitos se reencontram a si mesmos nela ou por ela vêem realizar ideais e sonhos 

ancestrais [...]. Tais pessoas se transformam em símbolos poderosos, quer dizer, 

mitos, capazes de cristalizar energias coletivas, falar ao profundo das pessoas e 

mobilizar multidões (BOFF, 1999, p. 57).  

 

Mitos são, pois, na compreensão de Campbell (1990, p. 19), “sonhos públicos”, ao passo que 

os sonhos são “mitos privados”. Nessa perspectiva, mito é categoria valiosa para uma aproximação 

compreensiva da trajetória de Abdias Nascimento; porque o mito faz referência não 

fundamentalmente a fatos e ocorrências (vis ou descomunais) de uma saga humana, mas, antes e, 

sobretudo, ao significado que ela engendra. Em A jornada do herói, Campbell (2003, p. 73) 

compreende o mito como “estrela guia”. Salienta: “boff”. E escreve ainda: “Minha definição de mito 

agora é ‘transparente para a transcendência’”. 

 

Desse modo, mediante uma leitura mítica de uma vida, se tem acesso ao sentido escondido 

que confere ao vivido sua plena significação. Na perspectiva de Jung (2006) o que o ser humano é, 

sob o prima do sagrado, só pode ser descrito mediante o mito. Escreve Jung (2006, p. 31): “O que se 

é, mediante uma intuição interior e o que o homem é sub specie aeternitatis só pode ser expresso 

através de um mito”. Por essa razão, do ponto de vista junguiano “as imagens advindas da mitologia 

e da religião servem a fins positivos em prol da vida” (CAMPBELL, 1990, p. 19). Os orixás para 

Abdias foram potências sagradas, seres que plasmaram a sua trajetória, enchendo-a de força e brilho 

e encanto.  

                                                 
217 No ano de 2016 a Escola de Samba Estação primeira de Mangueira foi campeã do carnaval carioca com o enredo 

dedicado a cantora soteropolitana Maria Betânia, com o samba-enredo Menina de Oya. Para o nosso trabalho o referido 

samba tem grande importância porquanto reverbera a lógica mística vivida por Abdias do “patrocínio místico”, nos termos 

de Roberto DaMatta (1986).     
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A mitologia é, aparentemente, contemporânea da humanidade. Desde que, por assim 

dizer, fomos capazes de acompanhar as primeiras evidências fragmentadas e 

dispersas da emergência de nossa espécie, foram encontrados sinais indicando que 

as metas e as preocupações mitológicas já estavam moldando as artes e o mundo do 

Homo sapiens (CAMPBELL, 1990, p. 24). 

 

Em O homem e seus símbolos Jung (2008, p. 69) escreve:  

Nessa época de convulsões sociais e mudanças drásticas é importante sabermos mais 

a respeito do ser humano, pois muitas coisas dependem das suas qualidades mentais 

e morais. Para observarmos na sua justa perspectiva precisamos, porém, entender 

tanto o passado do homem quanto o seu presente. Daí a importância essencial do 

mito.  

 

Jean-Pierre Vernant (2000, p. 12) em O universo, os deuses, os homens escreve: “Memória, 

oralidade, tradição: são essas as condições da existência do mito”. Desse modo abordamos a 

vitalidade mítica experimentada por Abdias em místicas potentes porque ele mesmo a expressou de 

variadas formas. Vida e palavra na trajetória de Abdias são, pois, facetas de uma mesma moeda.  

 

O mito também só vive se for contado, de geração em geração, na vida cotidiana. Do 

contrário, sendo relegado ao fundo das bibliotecas, imobilizado na forma de textos, 

acaba se tornando uma referência erudita para uma elite de leitores especializados em 

mitologia (VERNANT, 2000, p. 12). 
 

Importante salientar que o pensamento mítico não é um setor a parte do pensamento racional; 

nesse sentido não há oposição, necessariamente, entre essas duas formas de se lidar com o mundo e 

consigo mesmo. Boechat (2008, p. 26) sublinha que  

 

Uma forma de pensamento é inseparável da outra... No instante em que o indivíduo 

alcança essa junção, o processo de individuação se processa com grande vigor, pois 

a função simbólica do inconsciente está plenamente operativa, produzindo 

representações eficazes ao desenvolvimento do todo. 
 

Abdias encontrou, abrigou e se nutriu de uma mitologia poderosa. Para Campbell (1990, p. 6) 

o mundo de hoje está “desmitologizado” e, por isso, carente de mensagem que provenha da 

interioridade humana. “Os mitos servem para nos conduzir a um tipo de consciência que é espiritual”. 

 

4.3 Mito e mística: no pensar e no sonhar  

 

Ferreira Gullar (2002) em nota a sua tradução resumida e adaptada da magistral obra de 

Cervantes, escreve que Dom Quixote “extrapolou os limites da literatura e da arte para fazer-se 
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presente em cada momento da vida de todos nós”. E diz ainda que “a expressão quixotismo 

incorporou-se ao vocabulário de todas as línguas para designar o comportamento daqueles que 

sobrepõem a fantasia à realidade, o idealismo ao realismo, o desprendimento às conveniências”.  

 

 Nesse sentido, para Gullar, Dom Quixote é “o retrato fiel de cada um de nós, dividido entre os 

voos da fantasia e os impedimentos da realidade”. Pensar, nesse registro, a saga de Abdias 

Nascimento sob as lentes do quixotismo implica identificar sua luta e heroísmo, de forma geral, com 

a dimensão da batalha – apanágio de toda humana criatura; mas, também, especificamente, com a 

saga da população africana e afrodiaspórica para as quais o simples fato de nascer e viver demandou 

uma batalha sem trégua para sobreviver. Não sem razão Abdias se autocompreendeu como um 

“sobrevivente de Palmares”, sobrevivente-lutador que encontrou na figura de Exu, conforme Lody 

(1992, p. 12), “um verdadeiro herói, libertador essencialmente negro e com isto comprometido com 

a história e a vida africana”. 

Abdias colocou a religião afro-brasileira num patamar mais alto e edificante da saga humana 

terrenal – o campo do conhecimento. Desse modo, conferiu a Exu, para além da esfera estritamente 

religiosa, o status de signo cognoscente por antonomásia. Exu leva a conhecer, e conhecer é, 

sobretudo, para o subalternizado, ato transgressor. 

Exu pensado sob as lentes abdiasianas é signo da inteligibilidade profunda, do pensamento 

complexo e do saber ancestral que supera a fragmentação estéril de um saber puramente livresco 

porque atravessa a existência e, por isso, é um saber pertinente, processual e compreensivo – saber 

com sabor218. Nesse horizonte, a simbólica de Exu, para além do dado religioso stricto sensu, 

apresenta-se como signo do conhecimento – instância desconcertante e insubmissa do subalternizado. 

Falar, pois, do orixá mensageiro implica refletir uma forma sui generis de apreensão e interpretação 

do real. Há, dessa feita, uma forma de pensar radical que desbanca o absolutismo do logos e, por isso, 

produz uma desconstrução do solipsismo da razão analítica esquartejadora do mundo.  

                                                 
218 Em Silva (2000, p. 44-45), Juana Elbein dos Santos relata uma forma de saber/sabor elaborada pelo povo do 

candomblé, segundo a qual para conhecer necessita-se de tempo, atenção e silêncio. Explica Elbein: “Se você pergunta a 

um alto sacerdote ‘Por que isso?’, ele vai te cantar uma cantiga ou vai dizer um odu. Então a cantiga e odu são resposta. 

Ele não dicotomiza; ele não esfacela o conhecimento. Para ele o conhecimento é uma coisa holística”.  E Giselle Binon-

Cossard diz, nessa direção, respondendo à pergunta do antropólogo Vagner Gonçalves da Silva, por que uma filha de 

santo deve aprender sem perguntar. Explica a sacerdotisa Giselle: “Dentro do candomblé se acredita que tudo que é feito 

às pressas não é bom; a pessoa vai gravando uma quantidade de noção que ela não assimila. Então, o tempo tem que fazer 

as noções descansarem, vamos dizer, décanter, sabe essa noção de vinho francês que tem que deixar uma parte na borra? 

É a mesma coisa intelectualmente. As coisas têm que descansar. Você aprende, mas depois deixa para lá. Quando vem a 

ser madura então você estrutura, você equilibra”.  
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  É significativo para a nossa reflexão apreender no mito como Exu constrói o processo de 

conhecimento e como o saber se alia interna e necessariamente ao poder. Hampâté Bâ (2003, p. 197) 

expõe como na velha África o conhecimento se alia à vida e o quanto demanda atenção e acurada 

percepção sobre os ensinamentos acerca do que se poderia nomear “as ciências da natureza”.  

Todos estes ensinamentos fundavam-se em exemplos concretos e fáceis de as 

crianças compreenderem. Algumas cenas que observavam propiciavam 

aprofundamentos: uma árvore abrindo os galhos em direção ao espaço permitia 

explicar como tudo, no Universo, se diversificava a partir da unidade; um 

formigueiro ou cupinzeiro ofereciam a ocasião de falar sobre as virtudes da 

solidariedade e das regras da vida social. A partir de cada exemplo, de cada 

experiência vivida, o bawoe os anciões ensinavam aos meninos como se 

comportarem na vida e as regras a respeitar em relação à natureza, aos semelhantes 

e a si mesmos. Eles os ensinavam a ser homens (HAMPÂTÉ BÂ, 2003, p. 197). 

Ensinar a ser homem implica na apreensão de conhecimentos pertinentes; logo, saberes 

relacionados à vida concreta compreendida e apreendida na sua globalidade. Ensina Hampâté Bâ (In: 

KI-ZERBO, 1982, p. 183):  

Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a 

‘cultura’ africana não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela 

envolve uma visão particular do mundo, ou, melhor dizendo, uma presença particular 

no mundo – um mundo concebido como um Todo onde todas as coisas se religam e 

interagem. 

Para Gullar, Dom Quixote tipifica as humanas criaturas em suas intermitentes e multiformes 

sagas, périplos e lutas. Gullar, proferindo palestra intitulada “Dom Quixote e os problemas da 

leitura”219, diz no início de sua fala que “a leitura pode gerar problemas sérios”. E diz ainda: “Cada 

um de nós tem a sua aventura em consequência do que lê”. Essa frase tem grande valor para a nossa 

reflexão porque exprime, a nosso ver, a experiência de Abdias como “cavaleiro andante” que, já na 

infância, em situações objetivamente adversas, travou clandestinamente com a literatura encontros 

inesperados. A mística abdiasiana, desse modo, constitui forma de conhecimento, instância 

interpretativa da sociedade – conhecimento crítico e profundo acerca do mundo.  

4.4 Abdias, o lutador 

Acessar a trajetória de Abdias implica adentrar num universo onde religiosidade e vida, 

encanto e luta, mística e heroísmo caminham de mãos dadas. Nesse horizonte, o herói é o místico e o 

contrário é, igualmente, verdadeiro. Escreve Bingemer (2013, p.312): 

                                                 
219 Cf. 8° Ciclo / Obras primas da literatura universal: “Dom Quixote e os problemas da leitura”. Coordenador: Zuenir 

Ventura.  Cf. https://www.youtube.com/watch?v=FNFlj2GPJ6I 

https://www.youtube.com/watch?v=FNFlj2GPJ6I
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E, com a sede de Transcendência que se experimenta hoje, apesar da crise cultural e 

civilizacional que vivemos, os místicos contemporâneos podem ser esses heróis 

outros, diferentes, discretos e humildes, que estão onde ninguém gostaria de estar, 

que vão aonde ninguém quer ir e que ardem com uma chama que nunca se apaga.   

 Considerando a simbólica do orixá Exu sob as lentes da psicologia junguiana, Sonia Regina 

Corrêa Lages em Exu – luz e sombras (...) escreve acerca do mito do herói: 

O mito do herói é o mais comum e o mais conhecido em todo o mundo [...]. O mito 

do herói possui um significado psicológico profundo tanto para o indivíduo no seu 

esforço para afirmar sua personalidade, quanto para a cultura, na sua necessidade de 

estabelecer uma identidade coletiva [...]. O ciclo heróico, que vai do nascimento à 

morte, possui várias etapas que se aplicam aos determinados pontos que vai 

alcançando a consciência rumo à maturidade, até culminar com a morte, que 

simboliza a conquista desta maturidade (LAGES, 2003, p. 43). 

Abdias Nascimento, mesmo não sendo um iniciado stricto sensu, vale para ele as palavras de 

Prandi (1991, p. 25): “A diferença básica é que o candomblé, como a umbanda, e em menor grau o 

kardecismo, permite ao iniciado a expressão desse outro que é ao mesmo tempo o eu conhecido e o 

eu escondido no papel da divindade. Esse outro que pode ser não apenas um, mas vários”. 

Abdias aprendeu, e apreendeu a duras penas, que para o negro no Brasil um combate sangrento 

e intermitente o espera desde o ventre materno, em especial contra a política insidiosa e multiforme 

de genocídio da população negra. 

 

Luta defendendo-se. Luta contra os obstáculos que se antolham na caminhada de sua 

realização. Luta no plasmar da vida e do mundo conforme seus sonhos e suas metas... 

o herói/heroína lutador sabe quantas lutas tem demandado historicamente a 

dignidade humana e a vida autônoma, justa e plena. Toda luta exige doação, 

capacidade de renúncia e de sacrifício em favor dos outros e dos sonhos que se quer 

concretizar (BOFF, 2000, p. 120-121).    
 

Desse modo, a luta é categoria necessária para se acessar a vida e obra de Abdias Nascimento; 

vida atravessada pela força sagrada, o axé, que o “negro revoltado” extraiu das religiões de matriz 

africana, em especial, do candomblé. Nesse sentido, homens e divindades se inscrevem nas mais 

diversificadas trincheiras em defesa da vida de uma população cujo crime na sociedade brasileira 

reside no fato de ter nascido negro ou negra.  

 

Nesse caminhar, o herói/heroína concreto transcende os limites biográficos. Faz uma 

experiência universal que o religa aos demais homens e mulheres. Deixa emergirem, 

então visões, símbolos e valores universalmente válidos que brotam das 

profundidades do mistério da vida e dos desejos mais íntimos (BOFF, 2000, p. 116). 
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De forma emblemática, a Escola de Samba do Rio de Janeiro, Acadêmica de Vigário Geral, 

no carnaval de 2012 homenageou Abdias Nascimento com o enredo “Abdias Nascimento, uma vida 

de muitas lutas”. E diz o samba:  

Canta Vigário Geral 

A luta de um negro neste carnaval 

Abdias estudou e venceu 

Marcou o seu nome na história 

Tanta inteligência 

Fez faculdade se tornou doutor 

Nascia a liberdade... 

Sou negro, sou comunidade 

Vou lutar e Vou vencer 

Abdias Nascimento, 

Meu espelho de vida é você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Homenagem a Abdias Nascimento - Escola de Samba Acadêmica de Vigário Geral, no carnaval 

de 2012 com o enredo “Abdias Nascimento, uma vida de muitas lutas”. 

Fonte: http://www.academiadosamba.com.br/passarela/acade 

http://www.academiadosamba.com.br/passarela/acade
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E mostrando o lugar proeminente do orixá, o samba diz: “Sua cultura pelo mundo se espalhou. 

Energia e fé no candomblé/ Os Orixás lhe deram axé...”. Na sinopse do samba vem escrito: “Agarrado 

às suas raízes, mensageiro de Zumbi, tem no Candomblé sua fé. Sempre encontrou nos orixás 

motivação para lutar e também sempre os agradou, como manda a tradição”. 

 

Escreve Abdias Nascimento (2016, p. 125) que a religião constitui “a fonte e a principal 

trincheira da resistência cultural do africano, bem como o ventre gerador da arte afro-brasileira”. 

Sublinha Muniz Sodré (1983, p.143): “Nas relações dos homens com os orixás, destes entre si, dos 

animais com os homens, do princípio masculino com o feminino, há sempre a dimensão de luta (ijá, 

em nagô). Na verdade, as coisas só existem através da luta que se pode travar com eles...”. E escreve 

ainda Sodré que Exu é chamado, dentre outros atributos, o “Pai da luta”. Contudo, a luta, na dinâmica 

no santo não se restringe ao duelo físico, mas, sobretudo, a um jogo que reclama inevitavelmente 

competências variadas.  

 

Diz Sodré (1983, p. 143): “Não é violência ou força das armas que entram em jogo aqui (a 

guerra é um aspecto pequeno e episódico da luta), mas as artimanhas, a astúcia, a coragem, o poder 

de realização (axé) implicados”. E diz ainda:  

 

A luta é o movimento agonístico, o ‘duelo’, suscitado por uma provocação ou um 

desafio. Quando o homem toca o orum com as suas mãos sujas, quando o garoto pisa 

a região proibida, os orixás são obrigados a responder, dinamizando assim a 

existência. Igualmente, quando um babalaô (sacerdote de Ifá) diz a alguém que é 

necessário fazer um sacrifício (ebó) aos pés de um orixá determinado, trata-se 

também da provocação humana à resposta de uma entidade cósmica. A luta é o que 

põe fim à imobilidade: todos (orixás, humanos, ancestrais, animais, minerais) são 

obrigados a responder imediatamente, concretamente, ritualisticamente, às 

provocações, aos desafios, e assim darem continuidade à existência.   

4.4.1 Quando lutar é conchavar  

A luta pela sobrevivência e invenção da população negra no cativeiro e no pós-abolição não 

se baseia, mormente, num enfrentamento aberto ao poder dominante. Resistência e rebeldia compõem 

a vida subalternizada; e ambas são formas diferenciadas de luta. Nas palavras de Brito (2018, p. 80), 

“a condição básica para se compreender as atitudes e sentimentos, os valores e as normas que 

norteiam as ações dos escravos é superar o mito da ‘coisificação do escravo’ e o seu contraponto, a 

ideia do escravo sempre rebelde”.  

Parafraseando o poeta português Fernando Pessoa, podemos dizer a respeito da trajetória de 

Abdias Nascimento (o que é extensivo à população negra, de forma geral): a vida é trincheira, e tudo 
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é trincheira! A vida doce da pequena Franca paulista, onde nasceu Abdias, transmutou-se num campo 

de batalha de guerra sem trégua para o negro revoltado. Viver tornou-se sinônimo de guerrear. 

Gonçalves Dias ( apud BOFF, 2000, p. 120) já advertia para toda humana criatura aquilo que para o 

negro (e qualquer negro) tornou-se um dogma de fé. Diz o poeta: “A vida é um combate, que os fracos 

abate, que os fortes e os bravos só quer exaltar”. Nas palavras de Boff (2000, p.120), dessa situação 

existencial inescapável de combate emerge a figura do “herói/heroína: o lutador”. E, na sequência, 

explicita Boff acerca da batalha humana sem trégua no palco da vida: “Luta contra os obstáculos que 

se antolham na caminhada de sua realização. Luta no plasmar da vida e do mundo conforme seus 

sonhos e suas metas. Nada do que realmente vale se alcança sem esforço e sem fatigante trabalho”. 

 Expusemos na introdução de nossa obra que, a nosso juízo, Abdias construiu sua existência 

sob o signo do que chamamos “paradigma palmarino”, o que equivale dizer que o lutar/batalhar pela 

libertação efetiva e integral da população negra tornou-se o mote de sua longuíssima trajetória. E 

quando falamos luta, entendemos tanto o confronto radical, direto e implacável quanto os sem número 

de estratégias de adaptação e sobrevivência.  

Nem sempre lutar significou para o negro atacar diretamente o sistema opressor 

escravista/racista; mormente, lutar implicou “conchavar”, conforme confessa Abdias de forma 

surpreendente à jornalista e biógrafa do negro revoltado, Sandra Almada (2009).  Narra a jornalista: 

“Certa feita, enquanto conversava com o professor Abdias em sua casa, ele me disse, referindo-se à 

sua vida política: ‘Conchavei muito’. O tom era quase confidencial, e um silêncio reflexivo seguiu-

se àquela frase dita em voz baixa” (ALMADA, 2009, p. 18).  

Continua Almada: 

Na semana seguinte, observando algumas fotos do ativista, pude dimensionar a 

envergadura daquela figura pública. O sul-africano Nelson Mandela e os brasileiros 

Leonel Brizola e Darcy Ribeiro foram, entre outros – e cada um a seu modo e em 

momentos diversos –, parceiros de lutas, de resistência, de utopia. (ALMADA, 2009, 

p. 18).    

 Nas palavras de Gates Jr. (2014, p. 76), Abdias Nascimento “é amplamente reconhecido como 

o maior ativista negro brasileiro. Havia até quem o chamasse de o Nelson Mandela do Brasil”. Destaca 

Almada (2009, p. 17):  

Seu nome figura ao lado de Martin Luther King, Angela Davis, Aimé Césaire, 

Toussaint Louverture, entre várias outras grandes lideranças afrodescendentes que 

vêm marcando história e fazendo ecoar a luta negra, em âmbito internacional, de 

forma eloquente. Seja no seu discurso memorialista, seja pesquisando outras fontes 
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de consulta, não foram poucas as ocasiões nas quais a alma potencialmente 

revolucionária de Abdias se apresentaria como fadada a aceitar sempre novos 

desafios, a comprar muitas outras brigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lutar e o conchavar na trajetória de Abdias podem ser compreendidos como duas facetas de 

uma mesma moeda; ou dizendo de outra maneira, o conchavo é luta com roupagem “inocente” e, 

aparentemente, despretensiosa. Nessa direção, ensina Paulo Freire (1992, p.43) em Pedagogia da 

esperança: “A luta não nega a possibilidade de acordos, de acertos entre as partes antagônicas. Em 

outras palavras, os acertos e os acordos fazem parte da luta, como categoria histórica e não 

metafísica”. E o mesmo educador comenta oportuna e sugestivamente que o passado/presente 

escravocrata não pode ser pensado de forma simplista e reducionista, negando, desse modo, a 

capacidade e inventividade do negro de lutar muitas vezes, não com armas ou balas de canhão; mas, 

sim, mediante manhas e artimanhas.  

Mas o passado escravocrata não se esgota apenas na experiência do senhor todo-

poderoso que ordena e ameaça e do escravo humilhado que ‘obedece’. Para não 

morrer, mas na relação entre eles. E é exatamente obedecendo para não morrer que 

o escravo termina por descobrir que ‘obedecer’, em seu caso, é uma forma de luta, 

na medida em que, assumindo tal comportamento, o escravo sobrevive. E é de 

aprendizado em aprendizado que se vai fundando uma cultura de resistência, cheia 

de ‘manhas’, mas de sonhos também. De rebeldia na aparente acomodação [grifos 

do autor] (FREIRE, 1992, p.108). 

 O biógrafo de Abdias, Éle Semog, em marco de 1998 encontrou-se com Abdias e conversaram 

sobre como o Teatro Experimental do Negro (TEN) conseguiu adentrar no Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro para a apresentação da peça O Imperador Jones, no dia 8 de maio de 1945. Tal ocorrência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Abdias Nascimento e Nelson Mandela. 

Fonte: http://ipeafro.org.br/wp-content/uploads/2018/07/abdias-com-mandela.jpg 
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chama a atenção e causa perplexidade pelo fato de o espaço do referido teatro representar como que 

o conclave da elite branca da época. Pobres e negros entravam para a limpeza ou para quaisquer outras 

prestações de serviços de baixa remuneração e valor social. Dessa feita, a entrada do TEN no Teatro 

Municipal constituía não somente a realização de um fato impensável à época, mas, sobretudo, a 

reverberação de um processo de agenciamento negro na ordem da luta, da negociação e do conchavo. 

E o próprio Abdias relata:  

Uma comissão, formada por vários setores do teatro, foi pedir ao Getúlio Vargas 

proteção ao teatro, leis especiais, uma política, enfim... E o Getúlio... Não sei, 

realmente eu não sei por quê... Porque eu era o único negro? Por causa da minha 

juventude? Só sei que ele me deu uma atenção muito especial. Me levou para um 

canto lá do palácio e ali, numa janela, ele quis saber mais das minhas idéias, o que 

era esse Teatro Negro e coisa e tal... E eu expus. Mas eu devo ter exposto de uma 

maneira muito subjetiva, ou muito lírica, sei lá; porque ele falou mais ou menos 

assim: ‘Ah, mas Abdias, essas suas idéias são muito abstratas...Tinha que ter um 

projeto mais concreto...’ Foi nessa hora que eu falei: ‘Bom, o concreto nosso é a 

estréia’. Queríamos estrear no Teatro Municipal. Expliquei o porquê. Tinha uma 

espécie de símbolo, de poder entrar lá na cidadela do racismo, onde o negro não 

entrava nem como artista, nem como platéia, só como faxineiro. E ele, para minha 

surpresa, não só apoiou a idéia, como imediatamente telefonou para o prefeito[...] 

Mandou que imediatamente se reservasse a data que eu escolhesse para a estréia do 

Teatro Negro. Na mesma hora. (SEMOG e NASCIMENTO, 2006, p.132-133). 

 Reis e Silva (1989) em Negociação e conflito buscam no marco da historiografia brasileira 

romper com a ideia de uma escravidão absoluta e redutora da inventividade escrava e também daquele 

segmento historiográfico segundo o qual o escravizado aparece como herói absoluto. Os autores 

procuram captar as tramas alteritárias possíveis entre esses dois espaços: possibilidades, limites, 

interdições e, simultânea e paradoxalmente, brechas sistêmicas. Nessa perspectiva, o caráter violento 

e truculento da escravidão não é capaz de extinguir possíveis agenciamentos da população escrava; 

mas também, os sem número de inventividades e protagonismos não faz do escravizado um 

permanente herói ou vencedor. Perdas e ganhos, avanços e recuos compõem o espectro da vida 

escrava e da população negra de ontem e de hoje. O heroísmo, nesse registro, consiste muito mais no 

“saber jogar”, consoante o jogo de capoeira. Reis e Silva (1989, p. 11) na obra citada consideram, 

fortemente,  

Atitudes às vezes paradoxais na aparência, mas atitudes concretas, pois a vida 

concreta do escravo era algo como um jogo de capoeira – luta, música e dança a um 

só tempo. Quilombolas que reivindicam liberdade para ‘brincar, folgar e cantar’; 

religiões de santos guerreiros e santos de paz.   

Esses autores também asseveram:  
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Os escravos não foram vítimas nem heróis o tempo todo, se situando na sua maioria 

e a maior parte do tempo numa zona de indefinição entre um e outro pólo. O escravo 

aparentemente acomodado e até submisso de um dia podia tornar-se o rebelde do dia 

seguinte, a depender da oportunidade e das circunstâncias. Vencido no campo de 

batalha, o rebelde retornava ao trabalho disciplinado dos campos de cana ou café e a 

partir dali forcejava os limites da escravidão em negociações sem fim, às vezes bem, 

às vezes malsucedidas. Tais negociações, por outro lado, nada tiveram a ver com a 

vigência de relações harmoniosas, para alguns autores até idílicas, entre escravo e 

senhor. Só sugerimos que, ao lado da sempre presente violência, havia um espaço 

social que se tecia tanto de barganhas quanto de conflitos (REIS; SILVA, 1989, p. 

7). 

4.4.2 Quando o lutar é combater (enfrentamento) 

Ogum, irmão mítico de Exu, é um Orixá caro no imaginário afro-religioso de Abdias 

Nascimento. A saudação de Exu é ‘laroiyê’, a de Ogum é ‘ogunhiê’; Abdias cria a 

expressão/saudação ‘larogunhiê’. Ata, desse modo, na expressão inventada, os 

irmãos míticos numa única e mesma emissão de voz – saudação uníssona. E para o 

Ogum guerreiro produz também um poema/oriki. Os versos, embora não tragam 

muitas referências semânticas a Ogum, são férteis em referências a ‘luta’, ‘bravura’, 

‘guerra’, etc., elementos atribuídos à divindade, além de finalizar com a saudação 

yorubá ao orixá ferreiro, ogunhiê (BARBOSA, 2009, p. 170).  

O poema/oriki “Agadá da transformação” é paradigmático no que se refere à dimensão da luta 

concebida sob o prisma do enfretamento ou irrecusável e intransferível conflito. Agadá, espada de 

Ogum, diz Abdias, “tem uma forma diferente da espada convencional” (NASCIMENTO, 1983, p. 

105). Pela insígnia ou ferramenta do orixá pode-se, de imediato, se ter uma noção de sua função 

enquanto guerreiro, desbravador – lutador220. Destaca Barbosa (2009, p. 168): “A espada de Ogum é 

o elemento primordial do Orixá. Forjada em metal, ela possui funções bélicas...”.  

Depois que Exu é despachado, Ogum é o primeiro a ser saudado; também ele tem a função de 

abrir os caminhos, expediente que o aproxima do agir de seu irmão mítico Exu. “Quando Ogum se 

manifesta no corpo em transe de seus iniciados dança com ar marcial, agitando sua espada e 

procurando um adversário para golpear” (VERGER, 1997, p. 94). 

Importante assinalar que os deuses oferecem modelos de conduta aos fiéis; são, pois, figuras 

exemplares. “O arquétipo de Ogum é o das pessoas violentas, briguentas e impulsivas, incapazes de 

perdoar, as ofensas de que foram vítimas” (VERGER, 1997, p. 95). São também pessoas que são 

lutadoras que não abandonam seus sonhos e ideais; pessoas que combatem o bom combate. Nesse 

                                                 
220 No Rio de Janeiro Ogum é sincretizado com o intrépido guerreiro São Jorge que, montado em seu cavalo, vence o 

dragão com uma lança (Cf. VERGER, 1997, p. 94).     
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sentido, se o assunto é batalha ou se a necessidade é de guerrear, deuses belicosos são, sem embargo, 

bem-vindos.   

Para Ogum são cantadas louvações que falam de seus feitos guerreiros e da sua força 

hercúlea... “Ogum é o orixá que tem o ferro como elemento primordial, por isso é o responsável pela 

transformação do ferro em ferramentas usadas na agricultura, o que lhe confere característica de 

civilizador. Também é produtor dos instrumentos utilizados na caça, assim como na guerra, enfim, 

ações que são fundamentais para a manutenção e sobrevivência da comunidade” (BARBOSA, 2009, 

p. 167). 

Dizer-se “filho ou filha de Ogum” pode, sobretudo em tempos de embate, significar sinal de 

poder, bravura e disposição para enfrentamento. Conforme Augras (1980, p. 6-107), não se pode 

negligenciar “o prestígio que o santo confere a seus filhos”. E ainda diz: “O santo confere um certo 

status”. A companhia desses agentes sobrenaturais, como defendemos em nossa tese, engendra 

segurança e vigor para a vida e para a luta.  A relação com o santo reclama um processo de 

identificação em que o modo de ser do santo é capaz de plasmar o modo de ser do devoto; não apenas 

gerar como também estimular, respaldar e justificar. Ilustra Bastide (2001, p. 173):   

A luta racial só pode influenciar as linhas já traçadas pela tradição ancestral, ela não 

abre propriamente novas vias. Se os negros se serviram de Ogum para resistir ao 

regime servil, foi porque Ogum, na mitologia que tinha transportado da África, era 

o deus da guerra e das armas brancas.   

Ogum é, pois, o “senhor da faca” (VERGER, 1997, p. 94), aquele que domina o ferro e, 

portanto, os instrumentos para a civilização e para a guerra, o que tende a agradar aos deuses e aos 

homens221. E nesse poema de explícito chamamento ao combate a figura do orixá Ogum assume a 

dianteira do embate; contudo, divindade e humanos estão imbricados numa mesma e única batalha 

de libertação/transformação da população negra. Lélia Gonzales (In: NASCIMENTO, 1983), na 

introdução de Axés, assim se exprime:  

Empunhando o agadá, ‘obrigação a Ogum e Ifá’, o griot/guerreiro conclama seu 

povo a transfigurar o tempo do chorar e reclamar em tempo de afirmação do próprio 

ser, através da luta semeada com decisão, ampliada ‘com ardor e paixão’, às custas 

da ‘incompreensão/do inimigo ou do irmão’. Pois só o ser-em-luta é capaz de se 

desvencilhar das armadilhas do louvor e do egoísmo, do desejo de glória ou do medo 

da morte, todas elas armadilhas, sobretudo a última ‘do insensível mundo branco’ 

(NASCIMENTO, 1983). 

                                                 
221 Ver mito narrado por Prandi (2001, p. 86-87). 
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Diz Arany Santana222, gestora pública e diretora do Centro de Cultura Popular e identitárias 

acerca de Abdias:  

O vôo que ele dava era muito mais além do que nós imaginávamos. Hoje eu entendo 

todo aquele discurso dele, aquela força, aquela garra que ele tinha de nos alavancar 

e até mesmo de discutir. Ele se irritava, ele gritava. Porque ele sabia o que era esse 

país. Ele sabia do que nós podíamos ser capazes. E nós estávamos ainda num estágio 

aquém do que ele imaginava do que ele era, do que ele almejava. 

4.5  O místico de Olhos Abertos 

Ao escrever sobre Mística e cultos africanos, Leonardo Boff e Frei Betto (2014, p. 171-174) 

indagam: “Como se articula a mística com aqueles que seguem o espiritismo, o candomblé etc.?”. E 

comentam: “Os negros do candomblé representam culturas não ocidentais (...). Portanto, possuem 

outra linguagem, outra experiência do mundo, outra experiência do sagrado, outro nome para Deus”. 

Enfatizam ainda os atores em tom de advertência prévia para os que se propõem olhar e considerar a 

experiência mística urdida nas religiões afro-brasileiras:  

A cultura da umbanda, do candomblé é outro universo. Como entendê-la sem ficar 

apegado ao rito, mas vislumbrando o que está por trás? Qual é experiência originária 

que os professantes fazem da diversidade? Certamente eles a traduzem no seu código 

cultural. Não é uma versão da nossa cultura. (BOFF e BETTO, 2014, p. 171-172)  

As palavras de Boff e Beto supracitadas são relevantes para a nossa reflexão na medida em 

que possibilita pensar o dado religioso-místico, inescapavelmente, dentro de uma relação de poder 

hierarquizador que impôs a religião cristã como forma única e exclusiva de acesso ao Deus único e 

verdadeiro, e condenou e/ou desqualificou quaisquer outras experiências ou falas acerca do sagrado, 

como o candomblé e a umbanda, por exemplo. Desse modo, a persistência das religiões afro-

brasileiras e o partejar de constructos místicos provindos insurgentes das margens do poder 

hegemônico, reverberam teimosias e competências no marco da “diferença colonial”. 

Servindo-nos de um termo do teólogo Johann Baptist Metz (2013), Abdias engendrou em 

chave ancestral uma “mística de olhos abertos”. Dessa feita, sua experiência com o sagrado não está 

seccionada de sua vivência cotidiana, amorosa, política, artística, estética, literária etc. A experiência 

mística afrocentrada não separa maniqueisticamente o visível do invisível, o material do imaterial, 

natureza e sacralidade, humano e divindade ou o profano do sagrado. Vagner Gonçalves da Silva, 

prefaciando a obra Jóias de axé de Raul Lody (2001, p. 9) escreve:  

                                                 
222 Militância e Política – Ocupação Abdias (2016): https://www.youtube.com/watch?v=2AMiT42DAjk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AMiT42DAjk
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Nas religiões afro-brasileiras, o vasto conjunto de suportes materiais indica a rica 

polissemia presente na prática ritual. Nessas religiões, o sagrado se expressa como 

uma celebração dos sentidos humanos que atribui significado às formas, cores, 

indumentárias, insígnias, movimentos gestos, sabores, odores etc. Ao contrário de 

alguns sistemas religiosos, nos quais a perfectibilidade moral e espiritual se adquire 

pelo distanciamento ‘das coisas deste mundo’, inclusive dos prazeres provenientes 

do corpo, nas religiões afro-brasileiras as coisas deste mundo são elementos 

fundamentais para a manifestação do sagrado.  

E continua:  

Deuses e homens, embora estejam localizados em ‘universos’ diferenciados, não 

constituem ordens dicotômicas dos tipos visível e invisível, forma e conteúdo, 

concreto e abstrato. O deus se deixa assentar no jarro votivo, ao mesmo tempo em 

que ganha mobilidade no corpo do devoto que se pinta, se veste, se adorna para 

celebrar, com dança, música, comida e êxtase, o encontro entre o humano e o divino.  

Toda fala, vivência ou expressão religiosa traz consigo de forma latente ou patente sistemas 

culturais a partir dos quais os arranjos religiosos se erigem e se sustentam enquanto linguagens 

significativas para o indivíduo e para a coletividade. Conforme Cruz (2004, p. 13),  

Cultura tem mais a ver com o modo com que o homem cultiva os elementos de que 

dispõe (sejam eles materiais ou ‘espirituais’, naturais ou artificiais) para construir 

um mundo onde possa habitar. É um entendimento contextual, ou seja, a cultura de 

um grupo está ligada a circunstâncias mutáveis no tempo e no espaço. Aqui não há 

‘incultos’ no sentido de ‘pouco instruídos’. Todos somos produtos de um cultivo, e 

também cultivamos o que está a nosso redor. Tal cultivo dá lugar a línguas, costumes 

e, principalmente, religiões, pois o homem é uma espécie simbólica por excelência.      

Disso resulta que não existe mística em “estado puro”, posto que a experiência do sagrado só 

pode ser vivida e, consequentemente, expressa dentro de um sistema cultural. Então, a mística como 

qualquer outra elaboração humana tem implicações alteritárias. E pensar a alteridade inescapável no 

contexto colonial e/ou de escravatura, conduz ao entendimento de como o ser/saber/viver afro foi 

concebido, pensado e tratado pelos que detinham a hegemonia e o poder de classificar e legislar acerca 

das produções materiais e imateriais.          

Primeiramente, faz-se necessário reiterar que a mística compreendia sob as lentes do sistema 

nagô está ancorada na noção de unidade cósmica (HAMPÂTÉ BÂ, 1982, p. 186). Essa afirmação é 

de fundamental importância para se pensar a relação mística Abdias↔Exu e como ela encheu de 

significado e orientou o conjunto da vida do ativista negro, razão pela qual fora dos referenciais 

religiosos ancestrais africanos a vida de Abdias não se explica devida e adequadamente. 

A primeira frase que o teólogo John Mbiti (1970) escreve no prefácio de sua obra Concepts 

of God in Africa é: “Os povos africanos não são analfabetos religiosos” (“African peoples are not 
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religiously illiterate”). Dizendo de outro modo, os povos africanos são peritos em religiosidade, 

“especialistas” no trato com o sagrado, doutores na manipulação das forças – magia – para a 

sustentação da energia vital223. O mesmo John S. Mbit (1990, p. 2) afirma em African religions and 

philosophy que “os africanos não sabem existir sem religião”, porque a religião está vinculada ao 

grupo ao qual o indivíduo faz parte. Dessa feita, “uma pessoa não pode se desprender da religião do 

seu grupo sem que para isso seja cortada de suas raízes, seu alicerce, seu contexto de segurança, 

parentesco e todo o grupo que a faz consciente de sua própria existência”. 

Acessando a biografia de Abdias (“biografia mística”) captamos em sua vida muitas vidas e 

em sua fala muitas vozes; vozes que nem a colonialidade e nem o escravismo conseguiram amordaçar. 

Nesse sentido, a experiência religiosa abdiasiana faz referência àquilo que um sem número de negros 

e negras capturados, escravizados e assalariados tiveram como a mais preciosa arma para a resistência 

e o enfrentamento de suas agruras, bem como para o encantamento da vida – a vivência religiosa, o 

bendito fio condutor ou fio de Ariadne. Discorre Antonacci (2013, p. 532):  

Sem conjunto de normas doutrinárias, a espiritualidade de povos de línguas orais se 

materializava em seus próprios corpos, em memórias corpóreas que expressam suas 

mundividências. A partir de corpos esculpidos por gestos, ritmos e movimentos de 

suas divindades, nas fluências de técnicas ou ritos corporais ancestrais, religiões na 

fronteira de ‘escritas performativas’ vivenciam suas crenças dançando com os seus 

deuses.    

Pensar, pois, a experiência religiosa de Abdias/Exu no marco da “unidade cósmica” que 

concebe os reinos (humano↔animal↔vegetal↔mineral) dinamicamente unidos e em interação, 

corrobora o pensamento nagô segundo o qual Exu é, como assegura Bastide (2001, p. 172), a entidade 

pontifícia capaz de “praticar aberturas entre os quatro reinos, furar as paredes estanques que os 

separam uns dos outros, fazendo-os, por seu intermédio, entrar em comunicação e assegurando assim, 

a união cósmica”. Desse modo, Exu aparece como o mistagogo, por antonomásia – condictio sine 

qua non da re-ligação – agenciador da mística ancestral/moderna – “mística de olhos abertos” – 

mística da luta pela libertação integral da população negra. 

Na sua relação estrita com os orixás, e mais especificamente Exu, Abdias entabulou uma 

mística capaz de conjugar sagrado e profano, terreiro da fé e terreiro da história, mundo do santo e 

mundo dos homens e mulheres; a complexidade de sua vivência religiosa exprime uma interconexão 

                                                 
223 Silas Guerreiro (2013, p. 243-256) oferece valiosa reflexão no campo antropológico para um posicionamento positivo 

acerca da relação magia e religião, relação historicamente concebida como incomunicável. Escreve o autor depois de 

considerar contribuições para o tema, como as de Malinowski e Evans-Pritchard, que “religião e magia passaram a ser 

vistas pelos antropólogos como elementos de um mesmo sistema de crenças” (p. 247). 
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dos universos. Homens e deuses são parceiros e conaturais. Pode-se falar de uma parentela na ordem 

mística. Escreve Hampâté Bâ:   

O homem africano é um crente nato. Sem contar com livros revelados para adquirir 

a convicção da existência de uma Força, Poderosa-Fonte de existência e motor de 

ações e movimentos de seres. Somente para ele, esta Força não está fora das 

criaturas. Ela está em cada ser. Ela lhe dá a vida, vela seu desenvolvimento e, 

eventualmente, a sua reprodução. Rodeado por um universo de coisas tangíveis e 

visíveis – o homem, os animais, os vegetais, os astros etc. –, o homem negro, desde 

sempre, percebeu que no mais fundo destes seres e destas coisas residia algo 

poderoso que não podia descrever e que os animava. Esta percepção de uma força 

sagrada em todas as coisas foi a fonte de numerosas crenças, práticas variadas, sendo 

que muitas chegam até nós, às vezes espoliadas, é verdade, pelo tempo, de sua 

profunda significação original. O conjunto dessas crenças recebeu o nome de 

‘animismo’ da parte de etnólogos ocidentais, porque o Negro atribui uma alma-força 

a todas as coisas, que busca reconciliar por práticas mágicas e às vezes por sacrifícios 

(HAMPÂTÉ BÂ apud ANTONACCI, 2013, p. 531-532).    

Exu é entidade fundamental para se pensar o sagrado na mundividência nagô, porquanto, 

como o sagrado, está presente, forçosamente, em todas as coisas. Nada escapa ao seu domínio e ao 

seu poder de penetração. E a presença do sagrado na perspectiva nagô é afirmação da força e da 

potência; logo, impulso para o dinamismo da vida na sua diversidade e complexidade. Exu é orixá 

que oferece a senha para se acessar o sagrado no sistema do candomblé. E o próprio ritual do padê, 

pelo seu significado, já esconde/revela uma disposição para o encontro e também para o intercâmbio 

e a troca. Fernandes (2017, p. 62), em Exu: sagrado e profano, assim se exprime: “O sagrado não se 

reduz a uma ‘religião’, uma organização que passa por um clero, ritos, coações e sanções. De que 

sagrado então se trata? Daquele que não está a ‘serviço do intervencionismo do chicote’, que não se 

assenta no ‘sacrifício’ como um ‘valor’ per si, reificado como mercadoria”. 

E também escreve Fernandes:  

Exu é o nada que é tudo, orixá aberto ao pensamento complexo, nem confinado nem 

estático, mas afetivo, ou seja, afetado, segundo os múltiplos modos das afecções e 

da alteridade, surge alegre e/ou melancólico, vibrando caos/ordem num turbilhão de 

vidas (e contravidas) agenciadas no contato com as forças do outro (2017, p. 55). 

O Abdias, “místico de olhos abertos”, é, dessa feita, o sujeito religiosa e politicamente 

consciente de seu lugar no mundo e, por isso, atento tanto para os apelos e as moções provindas das 

divindades quanto para os sistemas históricos de dominação, ocultação e extermínio de quaisquer 

bens histórico-culturais da população negra.   “Místico de olhos abertos” é, então, o Abdias que a 

partir do sagrado interpreta a realidade e se engaja na companhia dos orixás no processo histórico de 

libertação dos cativeiros e correntes, físicas e simbólicas.  
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O “Abdias, místico de olhos abertos” é o ator religioso cuja concepção e vivência do sagrado 

engloba toda realidade; então, nessa perspectiva, nada escapa aos limites do divino. Lecionar, militar, 

pintar, escrever, atuar na política partidária, poetizar etc., tudo segue interna e dinamicamente 

conectado. Não há divórcio nessa experiência ancestral místico-religiosa entre o sagrado e o profano. 

E Exu, no sistema nagô e no candomblé, por conseguinte, é o artífice por excelência dessa re-união, 

dessa religião inscrita nos corpos – sagrado incorporado.  

Ao nos servirmos da feliz metáfora de místico de “olhos abertos” para exprimir uma 

modalidade da experiência mística abdiasiana que olha para dentro e para fora numa só visada, nos 

damos conta do valor dos olhos e do ver, em                                                                                                                                                                                                                                                                                               

consequência, enquanto operação necessária ao processo de humanização/divinização afro.  

Tudo que existe está em função do processo de integração e realização humanas. E essa 

exigência demanda um grau religiosamente refinado de atenção. Segundo o mito narrado por Prandi 

(2001, p. 40-41), é dessa forma que “Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas”: 

Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem 

artes, nem missão (...). Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de 

Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá Exu se distraía, vendo o velho fabricando os 

seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ficavam pouco, 

quatro dias, oito dias, e nada aprendiam (...). Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis 

anos. Exu prestava muita atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava 

as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os pés, a boca, os 

olhos, a vagina das mulheres. Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho 

orixá. Exu não perguntava. Exu observava. Exu prestava atenção. Exu aprendeu 

tudo.  

Para Abdias é necessário que a visão seja revestida de sagrado manto a fim de que penetre na 

profundidade das coisas. Misticamente, diz Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 59) no poema El brujo 

de Palmares: “O cognoscível escapa ao olho nu/ como escrutar o tempo na face inescrutável das 

pedras?”. Como o verbo “escrutar” significa investigar minuciosa, rigorosa e detalhadamente a fim 

de se encontrar a coisa oculta/escondida, a indagação religiosa e poética de Abdias assume um 

fascinante valor no horizonte místico224. 

É sob as lentes de uma mística de união cósmica sem fronteiras que podemos captar o 

profundo da relação Abdias↔Exu quando o místico-poeta, logo no começo do PEL, confessa o ver 

                                                 
224 Fundamental sublinhar que tempo e pedra são duas realidades não somente caras quanto fundamentais na experiência 

místico-religiosa no candomblé. Em Cacciatore (1977, p. 249) tempo é “divindade angola-congo, correspondente ao Iroko 

nagô, para alguns; para outros não”. A mesma autora define pedra-de-santo como “Otá, pedra-fetiche dos orixás”.    
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que se enuncia em hybris225. Abdias ultrapassa em chave mística quaisquer barreiras ou 

impedimentos. Ele mesmo proclama que com seus olhos “vê” a cena mítica primordial em que Exu 

come a própria mãe. Somente um místico (jamais um teólogo) num alto grau de envolvimento com o 

sagrado poderia dizer, conforme Abdias no PEL226: “Ó Exu/ ao bruxuleio das velas/vejo-te comer a 

própria mãe” [grifos nossos].    

 Abdias, “místico de olhos abertos”, é na política, na arte, na pintura, na militância, na 

dramaturgia, na literatura etc. É o Abdias com os olhos de Ifá – olhos que em decolonialidade capta 

idiossincraticamente aquilo que a ditadura da brancura eurocêntrica quis impedir que o negro 

enxergasse. Ver, em chave abdiasiana, é uma atividade política por excelência.  

Abdias, na contramão do olhar eurocêntrico de dominação, partejou abusados e insurgentes 

olhares. Desde as raízes africanas, resgatou o olhar ancestral – “aquele outro olho”. Enuncia o místico-

Abdias Nascimento (2002, p. 87): “Nem racionalismo europeu, nem mecânica norte-americana; arte 

é aquele outro olho, o olho de Ifá, que inspira, organiza, significa e infunde significação à nossa 

trajetória no mundo história e espiritual”.  

Pertinente e relevante para se compreender a mística desde o pensar africano tradicional são 

as palavras de Sodré (2017, p.205-206”) em Pensar nagô:  

A arquetipia africana mostra-se capaz de se irradiar para outros territórios, na medida 

em que a diversidade das realidades socioeconômicas e das tradições culturais 

converge para pontos paradigmáticos comuns, um dos quais é a atitude mística, 

chamada de ‘animismo’ pelo racionalismo teológico do ocidente, mas que de fato se 

trata da experiência do sagrado em sua radicalidade.   

 E ainda no rastro de uma mística capaz de englobar a realidade na sua totalidade e 

complexidade e também como questão prática ligada, portanto, ao cotidiano, continua Sodré: “Aí se 

colocam em primeiro plano o reconhecimento do aqui e agora da existência, as relações interpessoais 

concretas, a experiência simbólica do mundo, o poder afetivo das palavras e ações, a potência de 

realização das coisas e a alegria frente ao real” (SODRÉ, 2017, p. 205-206). 

Servimo-nos em nossa reflexão da definição de mística do teólogo Leonardo Boff (2002, p. 

156) para o qual místico “é aquele que se faz sensível ao outro lado da realidade. É aquele que capta 

o mistério (de mistério vem mística) que se revela e vela em cada ser e em cada evento da história 

                                                 
225Hybris é palavra grega que significa ultrapassamento das medidas ou metrón. É o feito transgressor do herói que, por 

ultrapassar os limites, pode engendrar uma nova ordem de coisas. A hybris é requisito necessário na trajetória do herói. 
226Ver poema na introdução de nossa obra. 
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pessoal e coletiva”. E podemos dizer que no universo nagô Exu é o patrocinador da mística; por ser 

o orixá da comunicação e da interconexão de todas as coisas visíveis e invisíveis, é ele quem liga e 

desliga, ata e desata, une e desune como exímio mistagogo, um “agente de ligação” (BASTIDE, 2001, 

p. 178). Se Exu é o que liga e re-liga, podemos dizer que Exu é o promotor indispensável da religião 

(re-ligação) nagô227. 

  Exu é, pois, passagem, limiaridade, encontro; vive “em todas as mediações e articulações 

dinâmicas do mundo” (AUGRAS. In: MARCONDES, 2004, p. 189). Numa palavra, Exu é o sumo 

pontífice do sistema nagô. Escreve Bastide (2001, p. 171-172): 

O cosmo está dividido em quatro compartimentos. Um sacerdote especial tem a seu 

cargo cada um deles. A separação está nítida e simbolicamente marcada: primeiro 

pela diferença de manifestações por parte dos sacerdotes que estão à frente dessas 

divisões do real – transe místico obrigatório ou interdição de todo transe místico... 

E, todavia, o cosmo é obra de um único deus criador, Olorum. É preciso, pois, que a 

divisão não suprima essa unidade; é preciso que os quatro compartimentos se liguem 

entre si. E quem poderia consegui-lo melhor do que Exu, que abre as portas e traça 

os caminhos? (...). Vai praticar aberturas entre os quatro reinos, furar as paredes 

estanques que separam uns dos outros, fazendo-os, por seu intermédio, entrar em 

comunicação e assegurando, assim, a união cósmica. Exu é, para nós, o elemento 

dialético do cosmo.   

No sistema religioso do candomblé a experiência mística é, forçosamente, experiência com os 

orixás, sem excluir outras entidades como os ancestrais, por exemplo. A propósito, na feliz e oportuna 

expressão do padre John Herbert Valencia Barco228 (1982, p. 153) quando escreve sobre A 

religiosidade do mundo negro, afirma que o africano “é sobretudo ancestrista”. Juana Elbein dos 

Santos e Deoscóredes M. dos Santos (In: MARCONDES, 2004, p. 226) escrevem:  

Os ancestrais cultuados no território Yorübá são igualmente objetos de veneração no 

Brasil. Representam linhagens familiares, dinastias, protetores de determinadas 

cidades e regiões, e com funções especais, diferentes aspectos da morte. Os 

ancestrais que assumem formas corporais constituem os Égun ou Egúngún229.  

                                                 
227 Risério (2012, p. 157) oferece uma valiosa apresentação de religião atrelada à noção mesma da divindade no universo 

banto. Escreve: “Este Deus, origem de toda sacralidade, criador de toda criação, não pertence ao mundo dos seres, das 

‘criaturas’: é o princípio – sem princípio – de todo princípio. Entre os nomes que lhe são dados, em meios aos diversos 

grupos bantos, surge com frequência a ideia de união, de ligação, laço ou vínculo maior. É o Nzambi Ampungu dos 

bakongos, o Kalunga dos ambundos. Kalunga – ‘aquele-que-por-excelência-une’, na tradução literal de Cikala. 

Encontram-se, aliás, superposições, quando certos bantos se referem a Nzambi-Kalunga ou Kalunga-Nzambi.  
228Sacerdote do Vicariato Apostólico de Quibdó, Chocó. Licenciado em Sociologia pela Universidade Xaveriana. Ph. D. 

em Antropologia pela Universidade do Zaire. Currículo colhido no artigo supracitado do autor. John Herbert Valencia 

Barco, A religiosidade do mundo negro, p. 127-161. In: Conselho Episcopal Latino- Americano (CELAM), Os grupos 

afro-americanos: análise e pastoral. São Paulo: Paulinas, 1982.  
229 Conforme esclarecem Juana E. dos Santos e Deoscóredes M. dos Santos (2004, p.232), o culto dos Egúngún tem como 

finalidade principal “tornar os espíritos ancestrais visíveis, manipular o poder que emana deles e atuar como um veículo 

entre os vivos e os mortos. Ao mesmo tempo que preserva a continuidade entre a vida e a morte, o culto dos Egúngún 
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Noutra página, sublinham os autores que, analisando detalhadamente o orixá Exu é possível 

captar comparações entre as características do orixá mensageiro e a dos ancestrais. Escrevem acerca 

de Exu: “Ele também representa o poder dos ancestrais e encarna um de seus aspectos mais 

importantes a continuidade da vida”. (p. 238).  

Pode-se dizer que a mística na mundividência nagô e no candomblé, por conseguinte, traduz-

se na afirmação da vida; místico nessa perspectiva é o vivente, o atravessado pela força vital – o axé. 

Sublinha, emblematicamente, Boff (2000, p. 131): “O axé, energia divina e cósmica, com o seu 

grande sacramento, e o Exu constituem os eixos da experiência negra da divindade”.  

E experimentar a divindade e a partir dela plasmar a existência foi, desde África e, em especial 

na marginalização e agruras do escravismo, via de agenciamento, posto que o místico é capaz de 

engendrar o político ou um tipo de político (poeta, intelectual, dramaturgo, ator, pintor, ativista), 

conforme a vida de Abdias no-lo revela. Sobre o agenciamento do escravo a partir de sua relação 

filial e fraternal com o sagrado, assinala Risério (2012, p. 174): “Ali está o ponto onde o escravo já 

não é escravo, mas filho de um deus ou de uma deusa, de uma entidade sagrada africana, de um 

orixá”.   

É, pois, nessa lógica mística de empoderamento que situamos a trajetória de Abdias 

Nascimento a partir da qual interpretamos a patronagem dos orixás em sua vida/luta, de modo 

especial, Exu; Exu de variados nomes e facetas, mas, sempre em toda parte, próximo dos humanos 

como auxiliador, protetor – compadre. Dessa feita, o candomblé se erige e se assenta numa parentela 

de ordem mística. Para o sustento de nossa tese são pertinentes e relevantes as palavras de Bastide 

(2001, p. 170): “O compadrio é um parentesco espiritual”. E sobre o orixá mistagogo e condutor dos 

viventes escreve ainda Bastide: “Exu compadre é, pois, Exu protetor... Exu seria como que o 

embaixador dos mortais...”.  O que lemos em Bastide (e citamos) captamos no conjunto da vida e 

obra de Abdias, conforme o título de nossa obra, o “cavalo do santo no terreiro da história”. Eis, pois, 

uma trama mística de imbricação ancestral de reciprocidade entre o cavaleiro e seu cavalo e vice-

versa.            

                                                 
também mantém estrito controle sobre a relação dos vivos com os mortos, distinguindo claramente o mundo dos vivos e 

o dos mortos”. 



274 

 

Abordar a trajetória de Abdias desde o horizonte da mística implica captar Áfricas no Brasil 

e, por conseguinte, a espinha dorsal da brasilidade, a experiência com o sagrado. Compartilhamos das 

palavras do teólogo Leonardo Boff (2000, p. 159-160) que  

O povo brasileiro é um povo religioso e místico (...). Para ele, se há uma evidência, 

esta é: Deus existe, podemos chegar a ele; em tudo existe sempre o outro lado, onde 

moram os santos, os orixás, os anjos, as forças celestes com as quais estamos 

permanentemente em contato. Elas são apenas invisíveis, mas não ausentes. E o 

mundo visível é parte do mundo invisível. 

E enfatiza ainda Boff: “O povo é místico porque possui uma experiência230 direta do sagrado 

e do numinoso (...). O povo possui a sabedoria mística, experiencial”. Essa afirmação posta de forma 

genérica provoca o cientista da religião a embrenhar-se nas malhas da cultura brasileira a fim de 

garimpar tanto nas experiências coletivas quanto pessoais ou biográficas comprovações empíricas 

desse enunciado extremamente instigante. Por isso, incorporar, nas palavras de Boff (2000, p. 163): 

esses dados religiosos-místicos nas análises é enriquecer a compreensão da realidade 

brasileira com as características que ela mesma possui, e ao mesmo tempo, significa 

honrar o próprio povo, valorizando o que é dele e mostrando o incomensurável 

trabalho civilizacional que ele, inconscientemente produz em benefício de todo o 

país. 

E segue ainda refletindo Boff (2000, p. 164) de forma pertinente e relevante para a nossa 

obra:  

Quem sabe esse dado religioso-místico signifique também uma colaboração que o 

Brasil dará à civilização planetária que dificilmente se constituirá sem um forte senso 

de re-ligação, de convivência jovial ecom as diferentes culturas, de tolerância, de 

leveza e de humor, do qual o povo pobre e místico é portador e um testemunho 

privilegiado.      

Desse modo, a noção de mística é assumida como categoria fundamental em nossa obra 

porquanto oferece a possibilidade de captar e trazer à baila o modus vivendi abdiasiano. Por essa 

razão, falar em mística desde o sistema nagô implica acessar outros arranjos culturais, outras 

                                                 
230 Assumimos em nosso trabalho a compreensão de “experiência” descrita por Boff quando reflete no livro Experimentar 

Deus: a transparência de todas as coisas, Campinas: Verus, 2002, p. 39-49 sobre o Que é ex-peri-ência? Em resumo, 

escreve o teólogo (p. 43-44) que “experiência é o modo como interiorizamos a realidade e a forma que encontramos para 

nos situar no mundo junto com os outros. Assim entendida, a experiência deve ser distinguida da vivência. Vivência é a 

situação psicológica, as disposições dos sentimentos que a experiência produz na subjetividade humana (...). Se 

experiência é o modo como nos situamos no mundo e o mundo em nós, então ela possui o caráter de um horizonte (...). 

A libertação é um horizonte, uma ótica, uma experiência que nos faz descobrir os objetos na sua dimensão de libertação 

ou de opressão, de inclusão ou de exclusão”. Na conclusão da obra (p. 155-156) o teólogo enfatiza: “Aquele que 

experimentou Deus penetrou no reino da mística. A mística não assenta sobre o extraordinário, mas é transfiguração do 

ordinário”.  
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inteligibilidades e linguagens na contramão do poder hegemônico colonial/escravista. Enfatiza o 

teólogo Leonardo Boff (2000, p. 127):  

Na verdade, dever-se-ia falar em plural, das várias culturas negras, porque recobrem 

várias nações, com línguas, tradições metafísicas e religiões diferentes. Mas elas têm 

isso em comum: não são culturas ocidentais. Trabalham outro tipo de racionalidade, 

outra relação com o corpo, outras emoções, elaboram diferentemente o imaginário, 

a compreensão da vida, da morte e a relação com os ancestrais. Especialmente, dão 

outra centralidade à dimensão mística e religiosa do ser humano.  

E continua Boff: “Todas as culturas negras são profundamente religiosas, de uma 

religiosidade cósmica e holística”. Por isso, considerar Abdias a partir da mística leva-nos a acessar 

o fato religioso como uma das características mais presentes e pujantes da brasilidade. Dizendo de 

outra maneira, o Brasil não se explica sem a presença negra como também não se explica sem a 

religiosidade variada e inclusivista capaz de conciliar Deus, demônios, santos, orixás, inquices, 

caboclos, pretos velhos etc. 

Nessa perspectiva, escreve Boff (2000): 

Antropólogos, como Roberto Da Matta, já apontaram como uma das características 

da cultura popular brasileira a visão relacional da vida. Trabalha-se com várias 

lógicas, todas elas includentes, feitas de ‘jeitinhos’ e malandragens, mas que visam 

costurar a vida sempre num sentido positivo, aberto e esperançador. Ao dizer quase 

que abusivamente que ‘Deus, afinal de contas, é brasileiro’, quer se afirmar a mais-

valia de sentido acima dos absurdos sociais e existenciais. Estes podem ser 

desprezados socialmente, podem ser considerados zeros sociais e econômicos, 

podem não ser escutados por ninguém, nem pelo vereador, deputado ou prefeito que 

elegeram, mas sabem que são escutados por Deus, que podem se relacionar 

diretamente com ele e com seus santos; que podem, como nas religiões afro-

brasileiras, emprestar o seu corpo para ser ‘cavalo’ da divindade, para que ela baixe 

e marque presença entre os humanos, auxiliando-os, dando-lhes conselhos, 

fortificando-os na luta pela vida.  

Como Boff (2000, p. 157-177) afirma e elabora sua rica reflexão a partir da frase “O que salva 

o povo é a mística”, podemos na mesma perspectiva defender a afirmação que Abdias Nascimento 

foi “salvo” pela mística, isto é, pela experiência fecunda que travou com os orixás, com especial 

destaque Exu. Porém, destacar o orixá Exu não significa considerá-lo dissociado do sistema global 

nagô. Ademais, compreendemos a mística abdiasiana nos termos de uma “mística da complexidade”, 

dialogando com a noção de complexo de Edgar Morin (2003).  

O referido pensador escreve em Os sete saberes necessários à educação do futuro que, 

complexus 
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Significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando elementos 

diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o 

sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, 

interativo e inter-retroativo entre objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e 

o todo, o todo e as partes, as partes entre si (MORIN, 2003, p. 38).   

Quando o assunto é Abdias quase sempre se sublinha a dimensão político-militante e artística, 

não raro a dimensão religiosa fica eclipsada ou é marginalmente aludida. Desta feita, o fato religioso 

é, mormente, tratado como um apêndice na vida do ativista, uma nota de rodapé. Nossa obra tem a 

pretensão (e oferece a contribuição, a nosso ver) de colocar o elemento religioso/místico no patamar 

que lhe é devido na trajetória de Abdias, bem como na experiência nagô e afrodiaspórica. 

Sob as lentes da mística afrocentrada abdiasiana podemos pensar que o trato com o orixá 

permite, em termos simbólicos, a transmutação do cavaleiro em seu cavalo e vice-versa. Dizendo de 

outro modo, Abdias fez-se Exu no domínio público, um negro incorporado nas encruzilhadas da 

história. Essa afirmação é de ordem mística e reverbera, a nosso juízo, um dos desejos mais secretos 

da trama religiosa, qual seja, a comunhão profunda da criatura com a divindade, quebrando ou 

suspendendo quaisquer fronteiras. Esse enlace sagrado Abdias vivenciou no amor engajado em forma 

de solidariedade na luta coletiva. Testemunha Moore (in NASCIMENTO, E. 2008, p. 247) que uma 

das grandes contribuições da luta política de Abdias foi a de ter introduzido “uma grande dose de 

amor no pan-africanismo do século XX”.  

Sustentamos que no poema “Olhando no espelho” Abdias expõe seu Projeto-Político-

Mistagógico, cujo enlace com a divindade relaciona-se à transformação da sociedade. “Nutrido ao 

axé de Exu”, proclama Abdias Nascimento (1983), “construiremos um mundo diferente... Nesse 

mundo não haverá trombadinhas, pivetes, pixotes e capitães-de-areia” (NASCIMENTO, 1983, p. 50). 

Eis a utopia do “Quixote irado”: um mundo plenamente re-unido e libertado! E o místico anuncia no 

poema “Rumo a Bluefields”:  

Surgem de Beholden 

Negros de punho cerrado 

Despontam de Pointeen 

E dançam 

O ponto ritual 
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No passo ondulado 

Da mãe Yemanjá 

Dançam o júbilo de nossa re-união 

Nas encruzilhadas de Exu [...] (NASCIMENTO, 1983, p. 96).  

No quinto capítulo de nossa obra nos interessaremos, sobremodo, em entabular reflexões no 

sentido de credibilizar, a partir de Abdias Nascimento, místicas negras enquanto práticas culturais e 

espirituais que não apenas devem ser resgatadas como também afirmadas no presente enquanto 

potências no horizonte da afirmação da vida e construção autóctones de outros marcos civilizatórios.   
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Capítulo V  

Exu Pelintra e as místicas nascimentistas231: místicas negras importam                                                                                                          

 

Discursa Abdias:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Abdias Nascimento. O Cavalo e o Santo: Yemanjá. 

Fonte: http://ipeafro.org.br/acervo-digital/imagens/museu-de-arte-negra/obras-abdias-nascimento/ 

http://www.abdias.com.br/nacional_90anos/nacional_90anos_conceito.htm 

 

 

Este quinto e último capítulo do nosso trabalho, constitui uma espécie de conclusão dilatada 

de nossa pesquisa, porque de forma condensada vai considerar os grandes pontos de nossa tese que, 

lançando mão da metáfora cavalo do santo, aborda a experiência mística de Abdias Nascimento como 

fundamento de toda sua longa e multifacetada trajetória. A tela acima pode ser considerada como 

reverberação pictórica do que se propõe investigar nossa obra que, fundamentalmente, busca captar 

como Abdias subjetivou sua relação com o sagrado. 

 O nome da pintura acima (O Cavalo e o Santo: Yemanjá), per se, dá conta de corroborar, de forma 

cabal, o que defendemos. Nessa perspectiva, pintura não é apenas uma obra de arte abstrata e 

divorciada da vida, mas, antes, uma, dentre tantas outras formas de discursos utilizados por Abdias. 

Joel Rufino dos Santos (1995, p. 112) escreve que “Abdias Nascimento é um espírito que se realiza 

de qualquer maneira – nas artes, na política, nas ciências sociais, no convívio social”. E ainda salienta 

                                                 
231 Usamos o termo “místicas nascimentistas” inspirados em Carlos Moore (2008, p. 247) que, no subtítulo de um de seus 

artigos (“Abdias Nascimento e o surgimento de um pan-africanismo contemporâneo global”), “O ‘nascimentismo’: um 

pan-africanismo global de transição” escreve: “O pan-africanismo ‘nascimentista’ compromete a ira contra todo tipo de 

injustiça – ainda que cometidos por nós mesmos...” [grifos nossos].  

http://ipeafro.org.br/acervo-digital/imagens/museu-de-arte-negra/obras-abdias-nascimento/
http://www.abdias.com.br/nacional_90anos/nacional_90anos_conceito.htm
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que “nenhum filho de Yemanjá consegue, como esse, comprometer a força vital num discurso, num 

poema, num quadro”. Assinala Clóvis Brigagão (1995, p. 116):  

 
Seus quadros são gritos de liberdade, que vem lá do fundo, do interior, das raízes que 

se transformam, incandescentes, nos vértices dos orixás de sangue e de vida. São 

hábitos, coreografias, gravações míticas, na arte que ritualiza e profetiza a luta política, 

soberana, perene e humana. Ali está Xangô tomando o poder dos idólatras do poder; 

Oxossi uivando a ira de sua ancestralidade violada. Rei, ali vai Exu cavalgando o 

emblema do poder imperial derrocado.  

 

Depreende-se dessa afirmação a narrativa de um homem polivalente cujo ser e o agir estavam 

enraizados em místicas potentes. E essa relação com o sagrado fez de Abdias um lutador cujo 

empoderamento não se pode explicar fora dos referenciais religiosos. Nesse horizonte, o que 

verdadeiramente empodera é a mística; saber-se possuído, incorporado, acompanhado e apetrechado 

pela divindade. Testemunha Joel Rufino dos Santos (1955, p. 112) acerca do fundamento da saga 

heroica de Abdias:  

 

Se lutasse pela transgressão dos limites apenas no plano político seria uma pessoa 

comum nada mais que um lutador. Além da política, porém, está a vida; além da vida 

está o mundo, o cosmo, o espaço-tempo e o além-de-tudo-isso. Está o Segredo, único 

ponto de fuga a partir do qual se organiza a existência       

 

5.1 Mística de encruzihada (ou rizomática) 

Pensar em termos de uma “mística de encruzilhada ou rizomática” é tributário do 

posicionamento alteritário de Glissant (2005) que, a partir de Deleuze e Guattari, usa o termo 

“identidade raiz” e “identidade rizoma” para pensar a relação da cultura e da identidade no âmbito de 

uma poética da diversidade. Escreve Glissant (2005), fazendo referência aos dois autores 

supracitados: “A raiz única é aquela que mata à sua volta, enquanto o rizoma é a raiz que vai ao 

encontro das outras raízes” (GLISSANT, 2005, p. 71). A nosso ver, essa é uma imagem poderosa e 

sugestiva para pensarmos sistemas religiosos autocentrados e sistemas religiosos abertos e dispostos 

ao estabelecimento de relações transformadoras nas encruzilhadas da vida. 

 Ir ao encontro, deslocar, flexibilizar, estabelecer relação significa abandonar a fixidez, o 

imobilismo, a intolerância e o sectarismo; e isso não significa desprezar raízes, mas abrir-se a novas 

possibilidades identitárias a partir da relação. “Se entrarmos na diversidade do mundo tendo 

renunciado a nossa própria identidade, ficaremos perdidos numa espécie de confusão” (GLISSANT, 

2005, p. 154). 
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No pensar de Glissant (2005, p. 154), a saída para o mundo é, como o rizoma, estender “suas 

ramificações em direção aos outros”. Acreditamos, pois, que a “biografia mística” de Abdias segue, 

sob o influxo de Exu, o deus dos encontros e das trocas, essa direção alteritária, o que fez de Abdias 

um ser aberto à humanidade, um homem plural e artífice de uma mística diversificada e inclusiva. 

Ressaltando a mobilidade própria do orixá Exu, escreve Abdias Nascimento (1995, p. 63): “Como 

portador do axé, ele é o único orixá que passa de um domínio ao outro”.   

Elegbara caracteriza-se como um poder incontrolável e inacabado. Assim, infere 

dinamismo para toda e qualquer possibilidade de criação, versa sobre todas as 

dimensões da ambivalência, dominando e operando como princípios de 

possibilidades e imprevisibilidades. (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 52).  

Estamos falando, nesse sentido, de uma possibilidade mística que não atua no binarismo de 

oposição, mas na lógica da complementaridade.  

[...]as práticas culturais da diáspora africana tendem a transgredir qualquer tentativa 

de ajuste em esquemas binários. A potência transgressiva dessas práticas se dá na 

perspectiva de que as mesmas se assentam sobre outras bases de conhecimentos de 

mundo (SIMAS e RUFINO, (2018, p. 43).   

Encruzilhada, dessa feita, aparece para além do lugar geográfico, como locus mistagógico e, 

sob esse viés, epistemológico. 

O dono da rua, morador da encruzilhada, manteve a dinamização das invenções da 

vida nas esquinas da modernidade. [...]. No riscar do ponto de uma pedagogia 

encruzada, Exu é aquele que come primeiro. As formas de conhecimento e de 

educação que o negam são modos imóveis e avessos a transformações. Exu é o 

princípio dinâmico fundamental a todo e qualquer ato criativo. Elemento responsável 

pelas diferentes formas de comunicação, ele é o tradutor e linguista do sistema 

mundo. As mentalidades que buscam interditá-lo, o pintando como o ‘diabo a 

quatro’, restringem suas visões, invisibilizando um vasto repertório de sabedorias 

que alargam as possibilidades de interação e invenção de outras possibilidades 

(SIMAS e RUFINO, 2018, p. 20).       

Podemos também sublinhar no PEL232 dois outros conteúdos de fundamental importância para 

a negra gente no que tange às invenções de novas possibilidades de cruzar, conectar, coexistir, pensar 

e criar a partir das frestas. Esses dois signos mistagógicos e epistêmicos da ambivalência de encruza 

são: a “meia-noite”233 e o “marafo forte”.  

                                                 
232 Ver na introdução da obra. 
233 Logo no começo do PEL Abdias escreve “...ao bruxuleio das velas” (NASCIMENTO, 1983, p. 9), isto é, ao apagar 

das velas, ao escurecer. Trilhando uma via mística afrodiaspórica, o ativista situa seu diálogo com Exu na boca da noite. 

Escrevem Chevalier e Gheerbrant (2007, p. 640): “A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das 

conspirações, que vão desabrochar em pleno dia como manifestação da vida. Ela é rica em todas as virtualidades da 
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A meia-noite é a hora, por excelência, da indeterminação. Ela manifesta o entretempo, pois o 

velho dia ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. Na passagem de ano diz-se “hora da virada”. 

Essa hora sem hora é, simbolicamente, carregada de riscos, perigos e suspeitas. É, pois, o tempo das 

possibilidades... É nessa “hora grande”234 (e não noutro momento) que Abdias estabelece no 

poema/oriki sua mística com Exu. Escreve: “Não recuso provando do teu mel, cheirando meia noite 

de marafo forte...” (NASCIMENTO, 1983, p. 9). Na mística do candomblé tem encruza no relógio... 

Os tempos não são iguais. Isso é apanágio de UM mundo místico ritualizado. 

O “marafo forte” também é signo da ambivalência. Segundo Cacciatore (1977, p. 178), marafo 

é “aguardente”, termo muito usado pelos exus. Em chave mística o marafo ou a aguardente, sob os 

véus dos símbolos, reclama o diálogo, a reunião e encontro – a interação dos contrários. Escrevem 

Chevalier e Gheerbrant (2007, p. 28): “O álcool realiza a síntese da água e do fogo” [negrito do 

autor]. E também dizem: “O álcool simbolizará a energia vital que deriva da união dos dois elementos 

contrários, a água e o fogo”. Dessa feita, podemos também aferir no marafo as potências do corpo 

que, “põe imediatamente o seu calor no fundo do peito” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2007, p. 

28). E é desse calor que vive o encante, a mística e a magia. Estamos tratando aqui de artimanhas de 

relação e transformação, mas também de “agenciamento alcoólico”, empoderamento mediante 

goladas místicas capazes de fazer “terreiros” no “terreiro da história”.  

 Nas palavras de Simas e Rufino (2018, p. 45):  

Praticamos terreiros nas mais variadas formas de invenção da vida cotidiana. Nas 

festas, nas brincadeiras, nas alegorias da vida comum, na carnavalização no mundo, 

na avenida em que os corpos performatizam seus saberes em forma de desfile. Ao 

lançarmos versos como pedidos de licença, ao cruzarmos o chão ‘dando de beber’ 

ou até mesmo na esquina mais próxima onde o marafo foi cuspido como forma de 

interlocução com o invisível, o terreiro está. 

Retomando as artimanhas e habilidades da negra gente durante a travessia, importa ressaltar 

o poder ambivalente da encruzilhada, campo de relação e possibilidades. Conforme Simas e Rufino 

(2018, p. 50),  

A encruzilhada transatlântica codifica-se de forma ambivalente, forja-se em caráter 

duplo. Ao mesmo tempo em que a experiência de desterro é produzida como 

impossibilidade há o cruzo e a necessidade de reinvenção como possibilidade de 

                                                 
existência. Mas entrar na noite é voltar ao indeterminado... Na teologia mística, a noite simboliza o desaparecimento de 

todo conhecimento distinto, analítico, exprimível; mais ainda, a privação de toda evidência e de todo suporte psicológico”.   
234 Cacciatore (1977, p. 140) define “hora grande” como hora em que na quimbanda, nos candomblés de caboclo e em 

alguns terreiros de umbanda popular Exu é chamado para a incorporação nos médiuns, sendo essa cerimônia denominada 

“gira dos exus”. 



282 

 

sobrevivência [...]. O traçar dessa rede transcultural reescreve outras perspectivas 

que confrontam e rasuram as pretensões monoculturais do colonialismo.  

O que está em jogo no que nomeamos “mística da encruzilhada ou rizomática” é a 

competência do “cavalgar”, isto é, caminhar, percorrer mundos, borrar, rasurar, fronteiras, estar 

aberto, relacionar-se, trocar, intercambiar, comunicar, transformar e ser transformado, numa palavra, 

viver-conviver.  

Nesse horizonte, a luta de Abdias não se deu no sentido de construir um mundo a partir de um 

exclusivismo ou supremacismo negro (invertendo a ordem de dominação), tampouco elaborar 

arranjos sociais de oposição negro versus branco. Sua batalha residiu, substancialmente, em colocar 

o negro, (com sua história, valores, exigências e contribuições) no plano alteritário.  

Escreve Abdias acerca da democracia no Brasil: “Trabalhamos com esforço ininterrupto para 

que tudo isso seja uma realidade que o povo – brancos e negros – possa vivenciar na existência de 

todos os dias, de todos os minutos, de todos os instantes” (NASCIMENTO apud NASCIMENTO, 

E., 1985, p. 60). Podemos dizer que Abdias, ao desmarcar e denunciar o racismo no Brasil, dizia, de 

outro modo, que era a elite branca hegemônica que se opunha às trocas, aos cruzos, ao híbrido. Diz 

Abdias:  

O Brasil se ergueu sobre o crime, foi construído utilizando-se do crime da 

escravidão. E os herdeiros desse crime – a elite social, econômica e política – herdou 

todos os poderes e todas as possibilidades de manipular os instrumentos de força e 

coerção [...]. Não estamos criando e nem advogando um novo gueto [...] 

(NASCIMENTO, apud NASCIMENTO, 1985, p. 63).  

A África, pois, significou para o ativista não um ponto de chegada, mas de partida; partida 

para todas as encruzilhadas, para todos os relacionamentos, para todas as trocas, hibridizações... É da 

competência de Exu o indeterminado, o status nascendi, o imponderável, o flexível, o dialógico, as 

negociações, as mutações, as encruzas – o rizomático.  

As palavras de Roger M. Isaacs sobre as pinturas de Abdias podem lançar luzes acerca do 

imaginário vivo e dinâmico do negro revoltado – imaginário de encruzilhada, imaginário rizomático. 

Diz Isaacs:    

Os objetos de Abdias são, portanto, deliberadamente ambíguos. Cruzes serpentinas, 

flores lunares, peixes alados, olhos estrelados, e pássaros-folhas estão entre as 

mutações mais comuns, e essas mutações podem transformar-se rapidamente em 

permutações – serpentes floridas, luas oculares, cruzes aladas, peixes estrelados, 

asas-folhas, serpentes e flores estreladas, cobras apassaradas – através do princípio 

da troca, da contaminação. Esses exemplos podem ser multiplicados ad infinitum, 
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mas aqui basta dizer que o mundo constitui uma sempre-crescente 

antropocosmografia dependente da filosofia da troca. Cada objeto doa de si a outro: 

assimila as qualidades do outro enquanto retém apenas o suficiente para ser 

reconhecido como indivíduo (ISAACS apud NASCIMENTO, 1995, p. 123). 

Ainda escreve Isaacs no mesmo horizonte:  

No Segundo manifesto surrealista (1963:92), André Breton afirma que ‘tudo me leva 

a crer que existe um certo ponto na mente onde a vida e morte, o real e o imaginário, 

o passado e o futuro, o comunicável e o incomunicável, não mais são percebidos 

como contraditórios’. Abdias tem essa mesma visão maravilhosa – utilizamos o 

termo no sentido surrealista – do mundo e isso permite a ele certa licença poética, 

conduzindo ao deslocamento físico no espaço [...]. Estou frequentemente tentado a 

denominar todos os seus objetos de ‘fênix’, pois todos respondem à tripla 

necessidade de existir como geradores, morrer na perda parcial de si mesmos através 

desse mesmo fogo da assimilação sexual, e renascer das próprias cinzas, através 

desse mesmo fogo que os destruiu. Entretanto, mais que outra coisa, esse pintor ama 

o vento, esse invisível agent provocateur que completa o seu trabalho. O vento, 

talvez, mais que outra coisa nessas telas, precisa ser visto dinamicamente, pois ele 

libera objetos que parecem estar enraizados no espaço e no tempo e os une com os 

outros. 

Segundo Guerreiro Ramos (In: NASCIMENTO, 1995, p. 95), Abdias “não alimenta a vã 

esperança de voltar ao passado, a uma falaciosa África original. Evidentemente, ele está 

comprometido com sua herança negra, porém recorre a ela para enriquecer sua experiência da história 

contemporânea”. 

Não sem razão, sublinhou Clóvis Brigagão (In: NASCIMENTO, 1995, p. 116): “Militante da 

polis abrangente, universal, Abdias está longe de qualquer provincialismo”. Para Daniel Irving Larkin 

(In: NASCIMENTO, 1995, p. 102), “o amor à humanidade e o compromisso com ela estão sempre 

no centro do trabalho de Abdias”. É ainda digno de menção outro testemunho de Guerreiro Ramos 

acerca da competência rizomática de Abdias. Explana Ramos (In: NASCIMENTO, 1995, p. 1):  

Abdias acredita que nenhuma pessoa e nenhuma raça específica deve ser destituída 

de suas características para merecer as prerrogativas do universal. Como negro, e 

porque o negro tem sido o ser mais destituído dos últimos séculos, Abdias fez sua a 

missão de tentar descobrir e explorar maneiras de trazer para o fluxo principal da 

História da humanidade aquilo que tem sido excluído. Assim, ele aceita sistemática 

e profundamente a sua condição circunstancial como uma perspectiva concreta sob 

a qual pode-se alcançar o eterno. O divino, a beleza, podem ser encontradas na 

negritude, onde convencionalmente se enxerga a degradação. Mas o fato de a arte de 

Abdias ser verdadeiramente uma arte negra deriva apenas do compromisso autêntico 

com um acidente biográfico. Seus símbolos visam o que está além da negritude, da 

brancura ou de qualquer contingência, e dizem que todos os homens podem ser 

reunidos na base de sua herança comum.    
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Carlos Moore questiona Abdias (com 90 anos) em entrevista indagando sobre o porquê Abdias 

candomblecista não conseguia se desvencilhar de sua herança católica, supondo ser incompatível a 

crença no candomblé e a herança católica. 

Você é um homem religioso, adepto do candomblé, você se criou dentro do 

catolicismo; o catolicismo nunca saiu de você; suas referências sempre têm algo de 

católico dentro. Como é essa convivência entre as tradições africanas e o 

catolicismo? Como você vive isso? São coisas contrárias...     

Abdias, responde: “Será que são contrárias? Penso que não; são complementares...”. 

Advertem, oportunamente, Simas e Rufino (2018, p. 69): “Não custa lembrar que a incorporação de 

deuses e crenças do outro é vista por muitos povos como acréscimo de força vital; e não como diluição 

dela ou estratégia pensada com a frieza dos devotos da razão”.  

   5.1.2 Místicas da malandragem: tem Zé, tem resistência 

 

              Conforme Augras (1977), Zé Pelintra é o “patrono da malandragem” e, portanto, aquele que 

pode auxiliar os seus nas noites sinistras da vida vulnerabilizada.  O malandro é a encruzilhada viva, 

encruzilhada ambulante, encruzilhada em movências, encruzilhada vagabunda. O malandro é, pois, 

o modus vivendi e o modus vivendi e operantis das encruzas. “A malandragem é antes de qualquer 

coisa a potência que baixa nos modos de vida do homem comum” (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 87). 

O malandro traz no corpo a fresta, a brecha, o interstício, o intervalar... Nesse horizonte, Exu-Pelintra 

permite o golpe mesmo quando, aparentemente, só ginga. Malandragens são, pois, nessa perspectiva, 

obras de sobrevivência e movências insurgentes. Místicas nascimentistas incorporam e reverberam 

esse repertório de gingas e golpes decoloniais.   

Mestre Zé Pelintra é o encantado da jurema e do catimbó nordestino, é o que conhece 

a dobra da morte pela via do encante e por isso é mantenedor de sabedorias 

inesgotáveis. Não à toa, mestre Zé Pelintra carrega fama de doutor, notoriedade essa 

curtida no reconhecimento popular e não nos diplomas típicos dos casacos e cartolas. 

O doutoramento de seu Zé é advindo da sua fama de trabalhador nas linhas de cura da 

jurema sagrada e do catimbó. Conhecedor das mandingas de livramento da má sorte, 

dos males do corpo e da proteção contra as maldades alheias, Seu Zé é aquele que fez 

sua fama entre pessoas e lugares que, geralmente, são relegados à condição de 

subalternidade e incredibilidade (SIMAS e RUFINO, 2018, p. 84).  

            O malandro é o andarinho, o que caminha, o homem da rua; e essa maneira de viver traz 

consigo possibilidades epistêmicas e místicas. O malandro incorpora a marca do exilado, do 

deslocado – do “não lugar”. Said (2004, p. 429) em Fora do lugar: memórias diz que com tantos 

abalos aprendeu a preferir “estar fora do lugar e não absolutamente certo”. E esse “não lugar” faz 
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com que se abra aos dribles em todos os espaços. A propósito, Abdias subjetivou sua existência como 

em condição de exílio. Escreve Abdias em Memórias do exílio:  

Minha situação nesse depoimento é a mais paradoxal possível [...]. Meu exílio é de 

outra natureza. Não começou em 1968 ou em 1964, nem em momento algum dos meus 

sessenta e dois anos de vida. Hoje, mais do que nunca, compreendo que nasci exilado, 

de pais e mães que também nasceram no exílio, descendente de gente africana trazida 

à força para as Américas (NASCIMENTO, 1976, p. 25).       

            Para Said (2005, p. 67), o intelectual é alguém sem território fixo, um ser em estado 

permanente de exílio,  

um náufrago que, de certo modo, aprende a viver com a terra, não nela; ou seja, não 

como Robinson Crusoé, cujo objetivo é colonizar sua pequena ilha, mas como Marco 

Polo, cujo sentido do maravilhoso nunca o abandona e que é um eterno viajante, um 

hóspede temporário, não um parasita, conquistador ou invasor. 

              Esse vagar ou perambular, apanágio do malandro, faz possível ou inevitável a construção de 

“muitas identidades” (SAID, 2004, p. 22). “Fora do lugar”, o intelectual aguça a observação, dilata a 

pupila dos olhos e enxerga construções humanas enquanto realidades mutáveis. Paulo Freire, falando 

de seu exílio confessa: “O distanciamento do meu passado no Brasil e o meu presente em contextos 

diferentes, estimulou minha reflexão” (FREIRE apud ROMÃO, 2012, p. 66).  

Isso significa observar as situações como contingentes e não como inevitáveis, encará-

las enquanto resultado de uma série de escolhas históricas feitas por homens e 

mulheres, como fatos da sociedade construída por seres humanos e não como naturais 

ou ditadas por Deus e, por consequência, imutáveis, permanentes, irreversíveis (SAID, 

2005, p. 67-68). 

                Podemos, pois, dizer que, à luz do pensamento de Said, o intelectual exilado é o malandro. 

Ele perambula, observa, ginga em flexibilidades – ele conhece desde complexidades. Em chave 

africana ancestral, reforça Hampâté Bâ (1982, p. 210): 

O homem que viaja descobre e vive outras iniciações, registra diferenças e 

semelhanças, alarga o campo da sua compreensão [...] O africano da savana costumava 

viajar muito. O resultado era a troca e a circulação de conhecimentos. É por esse 

motivo que a memória histórica coletiva, na África, raramente se limita a um único 

território.  

                A nosso juízo, Abdias, de modo especial mediante o cultivo anímico de orquídeas 

vagabundas, zombou do trabalho que nunca dignificou o povo negro (vide os estragos irreversíveis 

produzidos nos braços de sua mãe, Georgina (também chamada de Josina). Abdiasianamente 

pensando, orquídeas podem ser potências decoloniais em forma de flor. Assinala Ligiéro (2004, p. 

89):  
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 Existe um consenso de que o malandro nunca trabalha e de que seja um tipo 

completamente avesso a qualquer atividade produtiva. A verdade é que, 

tradicionalmente, o malandro é aquele que prefere se virar para não encarar o trabalho 

pesado, que lhe foi destinado desde o período colonial.  

                   Por isso, em gingas de madrugada (“ao bruxuleio das velas”, conforme o poema “Padê de 

Exu libertador”235), Abdias fez-se, ele mesmo, uma orquídea236, isto é, um malandro em flor. Dessa 

feita, em místicas nascimentistas, orquídeas é lugar de potência. Em entrevista ao ator Lázaro 

Ramos237, Abdias, aos 95 anos, em sua casa, pede que coloquem a orquídea mais perto e diz: “Eu 

acho que agora o que está faltando mesmo, é meu símbolo de vida a orquídea. A orquídea ficou tão 

distante... A orquídea é sempre uma referência básica em minha vida”.   

Malandro é o que dribla, mas também o que enfrenta, o que cuida, o que briga, o que defende. 

É, pois, no horizonte dessa leitura místico-política de deuses “insuperavelmente ativos” (RISÉRIO, 

1996, p. 68) e engajados que Abdias, no poema-chave de nossa obra, “Padê de Exu libertador”238, vai 

afirmar sua comunhão de vida e luta com Exu-Pelintra, manifestando as razões de sua vivência e 

crença em divindades comprometidas com a vida espoliada da população negra. Afirma o sujeito 

místico-poético, Abdias:    

  
    Teu punho sou, Exu-Pelintra 

quando desdenhando a polícia 

defendes os indefesos 

vítimas dos crimes do 

esquadrão da morte  

punhal traiçoeiro da  

mão branca 

somos assassinados 

porque nos julgam órfãos 

desrespeitam nossa humanidade 

                                                 
235 Ver introdução de nossa obra. 
236 Na trajetória de Abdias, sua participação na Santa Hermandad Orquídea constituiu a época de aventuras pela América 

do Sul. Elisa L. Nascimento (2014, p. 139) escreve que Abdias, unido aos poetas Geraldo Melo Mourão e Napoleão Lopes 

Filho, que se juntaram aos três argentinos, Efraím Tomás Bó, Juan Raúl Young e Godofredo Tito Iommi, “juraram um 

pacto de vivência estética e existencial, que chamaram de Santa Hermandad de la Orquídea”. Narra Geraldo Mello 

Mourão: “[...]Éramos seis, não tínhamos grana para pagar aluguel, vivíamos no mesmo quarto, seis pessoas, dormíamos 

no chão... durante três anos vivíamos e nos chamávamos a Santa Hermandad de la Orquídea. Porque a Orquídea não tem 

vida própria; a Orquídea sobe à vida da árvore e nós à vida do divino: disto vivíamos; do divino. Era uma aventura a 

Santa Hermandad de la Orquídea. Creio que nos temos mantido fiéis à nossa primeira consigna, a esta coisa de estar 

sempre com o sobrenatural” (MOURÃO apud NASCIMENTO, 2014, p. 140). 
237 Programa Espelho – Abdias do Nascimento: https://www.youtube.com/watch?v=H9XPt4gJHBQ  Acesso em: 5 de 

dezembro 2018.  
238 Ver na introdução de nossa tese. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9XPt4gJHBQ
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ignorando que somos  

os homens negros 

as mulheres negras 

orgulhosos filhos e filhas do 

Senhor do Orum 

Olorum 

Pai nosso e teu 

Exu  

de quem és o fruto alado 

da comunicação e da mensagem.  

 

Ao proclamar-se punho de “Zé-Pelintra”, Abdias enlaça o Exu iorubano às divindades paridas 

no Brasil (Seu Zé, Zé-Pelintra, o malandro etc.) a fim de socorrer o povo negro em tempos de vida 

ameaçada. Essa conjunção é valiosa para sustentação de nossa tese porquanto manifesta uma vivência 

mística que bebe das experiências e construções religiosas autóctones da negra gente que, 

fundamentalmente, só contava com o auxílio de agentes e forças sobrenaturais como as armas mais 

potentes na luta sem trégua pela sobrevivência. Dessa feita, “místicas nascimentistas” incorporam 

conteúdos do Exu-Pelintra para ensaiar peripécias forjadoras de dribles, gingas, golpes e navalhadas 

no sistema de dominação e genocídio.  

 

A figura de “Exu-Pelintra”, o deus (des)conhecido239, é para Abdias, tal como colhemos no 

excerto do poema supracitado, a da divindade que “compra a briga” dos desvalidos. Exu-Pelintra, 

segundo o poema, desdenha da polícia, braço do Estado para fazer valer, conforme título da obra do 

ativista, o genocídio do negro brasileiro: Processo de um racismo mascarado (NASCIMENTO, E., 

2016).  

 

É diante dele – o irmão, filho de “Olorum, Pai nosso e teu...” – que o místico-poeta expõe a 

situação da gente preta depois de anos passados da “mentira cívica” da abolição: “... somos 

assassinados...”. E numa hermenêutica afro-religiosa, Abdias diz: “Porque nos julgam órfãos...”. 

Desse modo, à luz do supracitado poema, para o místico-ativista, ser órfão, não é apenas estar lançado 

                                                 
239 Em nossa pesquisa não encontramos nenhum registro acerca da entidade nomeada por Abdias de “Exu-Pelintra”. 

Encontramos, sim, “Zé pelintra”. Supomos que estejamos diante de uma “letra inventada” do místico-ativista, que 

trocando o “Zé” (brasileiro) por “Exu” (africano) e conservando o “Pelintra” (brasileiro), credibiliza, na “invenção das 

letras”, a conexão viva, dinâmica e pulsante Africa↔Brasil. Escreve Trindade (1985, p.149): “Nas narrativas 

apresentadas, observamos que os símbolos da divindade são constantemente reconstruídos e resultam em significados 

diversos, definidos pela ação dos indivíduos na situação social”.  
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na solidão e na vulnerabilidade dos corpos, mas também (ou, sobretudo) não ter companhias divinas 

ou patronagens místicas para se ancorar.  

 

Desse modo, Abdias, no supracitado poema/oriki, expõe a situação de grande parte da gente 

preta jogada à própria sorte no Brasil construído por suas mãos. É nesse contexto de exploração, 

abandono e espoliação que emerge a figura de “Exu-Pelintra” como letras inventadas pela gente preta 

a fim de salvaguardar, proteger, encantar e potencializar a vida. 

 

A partir das “místicas nascimentistas”, podemos dizer que com ele (“Exu-Pelintra”) a gente 

preta não se sente só nas madrugadas da vida; tem um irmão, um padrinho, um amigo, um compadre 

– um patrono. Dessa feita, o Exu iorubano (o “princípio”, o “mensageiro” e o “comunicador”) fez-se, 

na interpretação libertadora da negra gente afro-brasileira, o “Zé-Pelintra”; e na hermenêutica 

abdiasiana, “Exu-Pelintra”.   

 

Exu adquire no contexto da situação escravocrata, o sentido mais pragmático e 

agressivo de atuação constante na práxis social dos negros escravos. Os aspectos 

propriamente mágicos da divindade são enfatizados [...]. Desde que a religião do 

candomblé constitui um nicho cultural de resistência comunitária a uma situação 

escravocrata, a magia de Exu passa a ser utilizada como força protetora e de combate 

ante as relações sociais conflitantes (TRINDADE, 1985, p. 36).    

 

Enfatiza Trindade (1985, p. 80-81)240: “Exu transmite aos homens a energia necessária para 

superar os obstáculos. Tendo em vista a sua eficácia mágica, ele auxilia os indivíduos a ultrapassarem 

as barreiras do social que lhes são impostas, pois representa a ordem contra a desordem estabelecida”. 

E continua:  

 

[...] O conceito de astúcia nesta estrutura social implica em utilizar os meios não 

institucionalizados mas tradicionalmente reconhecidos, tais como o apadrinhamento 

(originário do coronelismo), e os recursos, as formas de burlar as leis, que passam a 

ser aceitos normalmente na sociedade na medida em que o indivíduo se torna vitorioso.   

 

Para Trindade241, numa explicação em chave sociológica, na falta da proteção   
 

de um ‘coronel’ (pessoa influente que restabeleça as antigas relações tradicionais de 

compadrio), quando o indivíduo urbano se encontra isolado, ele busca Exu, o protetor, 

o ‘compadre’, conforme denominação de seus adeptos. No plano do imaginário, o 

herói mítico torna-se representante do ‘coronel’. Exu desempenha o papel de protetor 

de sua clientela, substituindo na estrutura da experiência do real o homem influente.  

                                                 
240 Ver também de Trindade e Coelho “O homem e o mito: estudo de antrologia psicológica sobre o mito de Exu”, São 

Paulo: Terceira Margem, 2006. ORTIZ, Renato. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. São 

Paulo: Brasiliense, 1999.   
241 “A sociedade escravocrata, baseada nas relações de dominação-subordinação, representa o conflito social do negro 

enquanto classe economicamente explorada. Neste contexto, a religiosidade africana passa a significar a forma de 

resistência ante a cultura dominante do branco” (TRINDADE, 1985, p. 35).   
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Sentir-se “punho” do santo no contexto de genocídio físico e simbólico da população negra 

significa assumir a missão de defender, cuidar e proteger a confraria dos historicamente desvalidos. 

É, pois, a partir desse contexto, que místicas negras “nascimentistas” assumem lugar de potência 

porque delas nascem resistência, resiliência, insurgências, rebeliões, enfrentamentos e toda sorte de 

mirongas, dribles, gingas, manhas, mumunhas e inventividades. Diz Ligiério (2004, p. 184-185): 

“Vejo a figura de Zé pelintra como o malandro divino, uma espécie de patrono espiritual do Brasil, 

ajudando muitos na sobrevivência difícil abaixo da linda tolerável da miséria”. E sublinha ainda:  

 

Vivemos um momento de busca de novas referências e novos mestres, uma época em 

que muitos já não creem mais nas religiões e nos partidos políticos, nas grandes 

revoluções. Nesse sentido, Zé Pelintra, em suas múltiplas versões, tem se mostrado 

um guia maleável e exemplar, apesar de ainda pouco conhecido e muito combatido 

pelas religiões do poder. 

 

Místicas nascimentistas se alimentam da energia simbólica de Exu-Pelintra, potência sagrada 

que sustentou o punho de Abdias no seu projeto libertário. Tais peripécias importam porque, na lógica 

do místico-ativista, libertação não se reduz ao dado socioeconômico, mas relaciona-se com a 

totalidade da vida: cultura, estética, poética, erótica, política etc. Apresentaremos, de forma sucinta, 

algumas das riquezas das peripécias culturais e religiosas aferidas das “místicas nascimentistas”, que 

sob o influxo da potência de Exu-Pelintra exuniza malandramente o “terreiro da história”.  

 

Nosso intento fundamental é assinalar que a experiência mística de Abdias se relaciona com 

a saga e os périplos afrodiaspóricos no horizonte não apenas da resistência ou sobrevivência, mas na 

produção malandreada de uma vida pulsiva e encantada. Queremos, pois, responder à seguinte 

indagação: o que a mística vivenciada por Abdias revela das potentes práticas culturais e religiosas 

da gente preta no Brasil? O que as místicas nascimentistas produzem e o que credibilizam?      

 

Dentre outras artimanhas e feitos de malandragem de Abdias, está o fato de levar Albert 

Camus numa macumba na Baixada. No mesmo plano de Exu mediador cultural, segundo Silva 

(2002), Abdias faz circular saberes e práticas. Camus (1978) relata a ocorrência na obra diário de 

viagem. Narra o escritor:  

Abdias me diz que é preciso ir até a montanha (...). Chegando ao topo da colina ouvimos 

tambores... segue um homem trajando uma espécie de casaca vermelha, com colares de 

dentes multicoloridos. Abdias o detém e o apresenta a mim...consigo ver, numa encruzilhada, 

uma vela acessa, fincada em plena terra, umas espécies de nichos... Mostram-me Echou, 

vermelho e feroz, de faca na mão (CAMUS, 1978, p.86-89).         
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      Pelo exposto vemos Camus “o cavalo do santo” e o próprio Santo numa mesma encruza. 

Malandragem é a arte do encontro. 

 

 5.2. Abdias, o místico à flor dos laços  

 

Segundo Rediker (2011), laços estabelecidos nos navios negreiros construíram uma cultura 

de resistência. E a trajetória de Abdias não se explica sem a construção e sem a potência da 

coletividade. Místicas nascimentistas são, fundamentalmente, místicas à flor dos laços. Tudo que vive 

participa da sacralidade que não secciona os mundos ou os reinos. Conforme Hampâté Bâ (1982, p. 

187), “a tradição africana não corta a vida em fatias”. O ser humano, nessa compreensão, é parte de 

tudo que há; não existe antagonismo ou oposição entre o mundo visível e invisível. E o ser humano 

vê-se habitado e, por isso, sempre acompanhado. Enuncia Hampâté Bâ (1982, p. 195) lembrado 

antigas tradições: “As pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa”. E discorre 

oportunamente Antonacci (2014, p. 145), 

 
 Com tantas pessoas habitando a pessoa, delineiam-se perfis de corpos sem limites, 

configurando corpo comunitário, voltado para a memória, espiritualidade e 

preservação física, mental, moral, psíquica das pessoas com as quais convivem, em 

acentuada divergência a corpos individuais, isolados, voltados para a satisfação de 

seus interesses, projetando um eu personalizado, historicamente produzido em lógica 

racional. 

   

       

A mística fez de Abdias um lutador diferenciado, um combatente fincado no sagrado. Vemos, 

pois, na pintura O Cavalo e o Santo apresentada no início deste capítulo, um estado de união sem 

fronteira e sem barreira. Essa situação comunhonal é fruto de uma experiência religiosa que não é 

marcada pela ideia de pecado ou culpa, e nem pelo distanciamento abissal entre ser humano, mundo, 

cultura e divindade. Enfatiza Antonacci (2014, p. 265):  

 
Sem apartar sagrado/profano, matéria/espírito, são corpos negros e não almas – 

vocábulo e ideia ausente em suas culturas – que migram entre mundo visível e 

invisível, em vida espiritual alheia a lutas entre o bem e o mal. A ética religiosa de 

povos africanos e da diáspora concentra-se na preservação de tensos e precários 

equilíbrios entre regentes naturais e espirituais de seus mundos, personalizados em 

termos de um panteão de deuses que se mantém ao largo de arquiteturas religiosas 

pautadas no eterno dualismo do-Bem-e-do-Mal.  

 

 Dessa feita, o sentimento de parentela na ordem mística plasmou a trajetória do negro 

revoltado. E essa vivência Abdias Nascimento (1983) exprimiu de forma abundante na obra Axés do 

sangue e da esperança (orikis), que pode ser tomada como o corpus místico-poético do ativista. 
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Citaremos algumas frases e expressões que, a nosso juízo, manifesta a vinculação humano-divina em 

chave africana e diaspórica, o que nomeamos, à luz da vivência de Abdias, de “místicas 

nascimentistas”242.  Escreve Abdias Nascimento (1983,36-40):  

   
a) Reconheceis em mim, Oxum, vosso pássaro Odidê?/ sustentai-me com a vossa pupa 

amarela/ fortalecei-me com a vossa gema de ovo (p. 36);   

b) ... neste templo solene diante do qual/ me prosterno em dobalê... (p. 37); 

c) ... sou vosso filho-peixe/ peixe-filho nadando vim/ ekodidê trançado a meus cabelos (p. 

37); 

d) ... milhões de crianças negras/ estão no beijo que vos trago... (p. 37); 

e) ... sou vosso Ataojá (p. 40);  

f) ... nem o Rei Laro/ nos alvoreceres da criação/e Meninha vossa ilustre/ e bem amada 

yalorixá/ hão sido adoradores vossos/ mais fiéis do que eu... (p. 40); 

g) ... em vosso abebê bebemos/ nossa própria origem e destino. Oraieieu (p. 40). 

 

O limite de nosso trabalho não permite maiores reflexões sobre os excertos acima; contudo, 

vale sinalizar o quanto de imersão na realidade divina eles manifestam; o quanto desvelam de um 

universo místico-religioso de caráter unitivo e vibrante. Podemos dizer como Hampâté Bâ (1982, p. 

186):  

 

No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o 

comportamento do homem em relação a si mesmo, em relação ao mundo que o cerca 

(mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade humana) será objeto de uma 

regulamentação ritual muito precisa cuja forma pode variar segundo as etnias ou 

regiões.  

 

Destacamos em nosso trabalho o lugar de Exu na trajetória de Abdias; contudo, é mister 

sublinhar que Exu não trabalha isoladamente, tampouco pode ser pensado de forma individualista. 

A propósito, onde estão orixás, lá está Exu, sem o qual sequer as divindades poderiam existir. Cada 

orixá tem o seu próprio Exu com o qual se relaciona e atua. Segundo Santos (1986, p. 131), é o 

elemento Exu “de cada um deles que executa suas funções”. Dessa feita, quando falamos em Oxum, 

não deixamos de falar de Exu e de todo sistema no qual seres visíveis e invisíveis participam na 

ordem da reciprocidade.  

 

Risério (1996, p. 68) salienta que, não obstante a separação do Orum e do Ayê nos primórdios, 

os “orixás continuam intervindo sem cessar no Ayê. São deuses insuperavelmente ativos [...]. Os 

deuses iorubanos estão engajados até a medula na trama da vida humana [...] são deuses 

                                                 
242 Em virtude do limite de nossa obra, nos restringiremos a algumas formulações extraídas do poema/oriki “Prece a 

Oxum”. Faremos alusão às frases que julgarmos mais importantes para a sustentação de nossa tese. Escolhemos esse 

poema pelo fato de Oxum ser a mãe mítica de Abdias, a regente de sua cabeça. Mas, o conjunto da obra se presta a 

ulteriores investigações no plano das místicas afro-brasileiras.      
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comprometido com o terrestre”. E diz ainda: “A Terra é um teatro para as proezas dos deuses”. Essa 

compreensão dos orixás como agentes engajados corrobora e credita a experiência mística de Abdias 

vivida fincada no sagrado e engajada com a sorte do mundo. Diz o místico-ativista:  

 

Meus orixás não estão imobilizados no tempo e no espaço. São forças do presente. 

Emergem na vida diária e em assuntos seculares. Os orixás recebem nomes de pessoas 

vivas, assumem a defesa dos heróis e mártires que ainda hoje são oferecidos pela raça 

negra como sacrifício na busca de liberdade (NASCIMENTO, 1975, p. 49-50).  

 

Não é demasiado repetir duas frases lapidares de Abdias para a feitura e sustentação da nossa 

tese, quais sejam: 

i) “De primeiríssima importância é a peripécia espiritual e cultural do afro-brasileiro: a 

história e os deuses da religião exilada com meus antepassados”. (NASCIMENTO, 

2006, p. 22). Desse modo, para Abdias é de fundamental valor todos os arranjos 

culturais e religiosos que a população negra inventou para sobreviver, resistir e 

potencializar a vida.  

 

ii) O que nomeamos de Projeto-Político-Mistagógico de Abdias extraído do poema 

“Olhando no espelho”. Enuncia o sujeito místico-poético: “[...] devemos continuar 

sonho/ nosso trabalho/ reinventando nossas letras/ recompondo nossos nomes 

próprios/ tecendo laços firmes/ nos quais/ ao riso alegre do novo dia/ enforcaremos os 

usurpadores de nossa infância” (NASCIMENTO, 1983, p. 50).   

 

As duas frases destacadas acima se reclamam mutuamente e orientam nossa compressão de 

que tornar-se “cavalo do santo no terreiro da história” para Abdias significou incorporar místicas 

potentes e credibilizá-las enquanto portadores de uma chama indestrutível. Também significou 

continuar o sonho e os trabalhos dos que o antecederam, “tecer laços firmes” e “ao sorriso alegre do 

novo dia” enforcar os que matam a vida e felicidade do povo negro; e isso significa uma nação liberta 

do racismo e da lógica de dominação-servidão.   

 

É nesse obrar “nutrido ao axé de Exu, ao amor infinito de Oxum, à compaixão de Obatalá, à 

espada justiceira de Ogum” (NASCIMENTO, 1983, p. 50), que místicas afro-brasileiras, em geral, e, 

singularmente, místicas nascimentistas, importam enquanto reverberações de lógicas, racionalidades, 

sensibilidades e epistemes que se enunciam enquanto lugar de potência e de reinvenção da resistência, 

da sobrevivência e do encantamento da vida e da sociedade.    

 

5.3. Mística à flor das coisas 

   Diz Abdias no poema “Mucama-mor das estrelas”: “Meu ferro de três pontas aponta em ti...”  

(NASCIMENTO, 1983, p. 80). A referida fala do místico abre caminho para pensarmos o lugar de 
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envergadura das coisas ou objetos nas místicas afro-brasileiras. Místicas nascimentistas credibilizam 

materialidades como potências indispensáveis ao enlace. A propósito, humanos e divindades possuem 

seus apetrechos com os quais se identificam, vivem e se constroem243.     

Canto o soteropolitano Dorival Caymmi: “Quem não tem balangandãs não vai ao Bonfim”244. 

E no rastro de Câmara Cascudo (2009)245, podemos citar o dito popular: “Quem não aguenta com a 

mandinga, não carrega patuá”. A nosso ver, como assunto a ser considerado é a negligenciada questão 

do lugar dos objetos ou da materialidade na experiência religiosa humana, a fortiori em culturas como 

a africana que não secciona o físico do espiritual, o material do imaterial, o concreto do abstrato246.  

A magia, o encante e a mironga reclamam a manipulação de forças e de coisas – 

materialidades potencializadas. Nesse registro, podemos falar, a partir de nossa tese, de uma vivência 

mística afro-brasileira capaz de englobar numa única dinâmica: o cavalo, o santo, o mundo das coisas 

e as coisas do mundo. Em outros termos, se campo de batalha é tempo de mandinga, a vivência mística 

e mágica com as entidades sobrenaturais, em chave afro, intui que não se vai para a batalha com as 

mãos abanando; e isso serve tanto para os homens quanto para os deuses – que estão sempre munidos 

(Ogô, Opá, Agadá, Ekodidê, Pachorô etc.) e dispostos a munir ou apetrechar os seus (“fio de 

Ariadne”).    

                                                 
243 O que seriam dos orixás sem seus apetrechos? O que seria dos humanos? A navalha do malandro é o malandro. O ser 

humano se identifica de tal forma com as coisas que elas podem fazer parte de seus nomes, isto é, de sua identidade. Por 

exemplo: Paulinho da Viola, Jackson do Pandeiro etc. A cantora, Dona Ivone Lara, narra que, órfã de pai e mãe, sem ter 

possibilidade de possuir uma boneca, fez do passarinho Tiê o seu brinquedo ou, seu objeto transacional, na conceituação 

de Winnicott (1975). Para o referido teórico da psicologia do desenvolvimento do bebê, o objeto transacional “representa 

a transição do bebê de um estado em que este está fundido com a mãe para o estado em que está em relação com ela como 

algo externo e separado” (WINNICOTT, 1976, p. 30). Linebaugh (1983, p. 26) relata oportunamente: “Em 1666 um 

escravo africano e um indentured servant inglês fugiram de suas respectivas fazendas. Antes de sair, o escravo cuidou, 

antes de mais nada, de levar o violino do seu senhor”.   
244 Música O que que a baiana tem? 
245 Para Cascudo (2009, p. 15) a expressão vox Populi, vox Dei não resulta do consenso coletivo, mas está “ligada a um 

processo de consulta divina, sendo o povo o oráculo, a pítia da transmissão”.   
246 A trajetória de Arthur Bispo do Rosário é emblemática para se pensar a relação do humano com as coisas do mundo 

como caminho de integração. Confinado num hospício no Rio de Janeiro, Arthur Bispo do Rosário estabeleceu com os 

objetos relações que o possibilitou percorrer os labirintos ou encruzilhadas da psique. Escreve Hidalgo (2011, p. 22-23): 

“De início, na falta de material, Bispo teria desfiado o próprio uniforme azul da Colônia para reaproveitar os fios em seus 

bordados. Desmanchou toda a veste, aproveitou linha a linha e deu inicio à teia que abrigaria os lotes de seu novo mundo. 

Ao desfazer o próprio uniforme, desconstruía um dos grandes símbolos do poder psiquiátrico e reutilizava a matéria-

prima para construir seu universo paralelo [...]. Em toda a essa representação, destacam-se, sempre, as palavras. Palavras 

escritas, bordadas, pintadas”. Ligiéro (2011, p. 228-229) faz sugestiva observação: “Embora Bispo do Rosário não tenha 

deixado nenhum discurso sobre a sua aproximação com o mundo afro-brasileiro – ao contrário, enfatizou a sua ligação 

com o mundo católico –, a presença dos elementos africanos está viva e pulsante”. Da nossa parte, os labirintos ou 

encruzilhadas do Bispo foram percorridos mediante coisas e palavras – coisas nas palavras e, simultaneamente, palavras 

nas coisas.   
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Acreditamos que um diálogo no plano interdisciplinar da Ciência da Religião com a 

Psicologia, Arqueologia, Antropologia e História, por exemplo, tendo como objeto de análise o lugar 

dos objetos na saga humana, desde o passado evolutivo, pode lançar luzes sobre uma competência 

humana de base que aparece desde os primeiros momentos do desenvolvimento do bebê. A 

psicanálise winnicottiana, por exemplo, trabalha com a noção de objetos transacionais247 como 

constitutivos do processo de formação da personalidade. Diz Winnicott (In: OLIVEIRA, 2006, p. 25): 

“É verdade que as pessoas passam a vida segurando o poste no qual se apoiam, mas tem que ter 

havido em algum ponto, no início, um poste de fato”. Sublinha Von Franz (In: OLIVEIRA, 2006, p. 

12): 

O que é divino? Os materiais são divinos e, portanto, se usarmos qualquer tipo de 

matéria, estamos usando um deus, ou uma divindade repleta de mana e ao misturar 

materiais, misturam-se forças divinas e uma força é exercida, ou se realizam 

mudanças dentro do reino das forças divinas. 

Psicologicamente, podemos dizer que as coisas tem psique248 e, portanto, gozam de um lugar 

fundamental no desenvolvimento humano e no seu acontecer criativo no mundo249 – no exercício 

intransferível da séria arte de brincar, conforme defende Winnicott (1975) em O brincar e a 

realidade. “É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de 

criação (WINNICOTT, 1975, p. 79). E não existe mística afro sem a competência desse brincar capaz 

de instaurar o regime poético na dureza do real.  

                                                 
247 O psicólogo de orientação junguiana da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Álvaro Gouvêa, assume 

o objeto material, especialmente o barro, como participante do setting analítico, formando assim uma triangulação de 

atores: analista-objeto-analisando. Os três participarão ativamente de uma obra vincadamente alteritária. Escreve Gouvêa 

(1989, p. 33): “Na utilização do objeto material os estados afetivos de onde nascem as imagens se impregnam na matéria 

[...]. É o encontro com o fenômeno e não mais com o discurso infindável sobre o fenômeno”. Para aprofundar, ver. 

GOUVÊA, A. P. Sol da terra: o uso do barro em psicoterapia. São Paulo: Summus, 1989; e do mesmo autor, A 

tridimensionalidade da relação analítica. São Paulo: Cultrix,1999. OLIVEIRA DE, Santina Rodrigues, “Reflexões sobre 

a materialidade numa abordagem imagético-apresentativa: narrativa de um percurso teórico e prático à luz da psicologia 

analítica”. Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2006.  
248 O psicólogo James Hillman em Cidade & alma sustenta a necessidade de se romper com a ditadura do intrapsíquico 

ou intrassubjetivo cuja visão limitada e castradora tira a alma, isto é, a psique, do mundo das coisas. Para o autor a noção 

de anima mundi oferece a possibilidade de se acolher as coisas do mundo enquanto realidades vivas e, portanto, portadoras 

de potências humanizadoras. Escreve o autor: “Portanto quando algo dá errado na vida, a psicologia profunda ainda olha 

para a intra e a intersubjetividade em busca da causa e da terapia. O mundo das coisas públicas, objetivas e físicas – 

prédios, formulários, colchões, placas de trânsito, embalagens de leite e ônibus – é, por definição, excluído da etiologia e 

terapia psicológicas. As coisas permanecem fora da alma” (HILLMAN, 1993, p. 10). Cremos que em culturas africanas 

e diaspóricas, em especial na esfera mística, que implica manipulações de materiais, não se detecta esse divórcio apontado 

por Hillman. A propósito, o caráter ubiquitário de Exu no sistema nagô sustenta a sacralidade de todas as coisas, visíveis 

e invisíveis. Se Hillman defende que tudo tem psique, em linguagem nagô pode-se falar, conforme Santos (1986) tudo 

tem Exu; logo, tudo tem axé – vida e força que exige trabalho e manipulação a fim de que se coloque a serviço da pessoa 

e da coletividade.    
249 No plano clínico escreve Gouvêa: “É o desconhecido do Objeto material que se funde como o desconhecido no homem 

e traz à tona uma nova vida, uma nova imagem. Esse encontro é Arte. É criação”.  
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Considerar a mística dinamogênica afro-brasileira à luz da relação de Abdias com os orixás, 

especialmente Exu, conduz-nos, forçosamente, a considerar a materialidade ou a relação com os 

objetos não como adminículo ou apêndice na experiência religiosa afro, mas como constitutiva da 

mesma. Em outros termos, o envolvimento místico de Abdias travado com os orixás reverbera e, 

simultaneamente, credibiliza a potência das coisas, o valor indispensável da materialidade. Dessa 

feita, manejar objetos (roupas, talismãs, ferramentas, patuás etc.) atravessam e sustentam a mística 

na diáspora.  

 Brito (2017, p. 208-209), dialogando com vários autores (KARASCH, 2000; RANGEL, 

2015; SOUZA, 2000 e outros)250 sensíveis aos arranjos e apetrechos da vida escrava, escreve no 

subtítulo de seu artigo intitulado Da cultura material:  

Um campo visto como desafiador remete ao dos objetos de culto realizados pelos 

escravizados que não apenas têm história, como também significados reveladores de 

culturas africanas e afro-brasileiras. Entre os muitos artefatos fabricados pelos 

cativos encontram-se os destinados a práticas religiosas. 

Assinala ainda o autor:  

A confecção de bolsas de mandinga era muito frequente entre os escravizados, não 

deixando de impressionar os artefatos encontrados nestas bolsas, como bem notou 

Mary Karasch. Artefatos reveladores de uma busca incessante para controlar, 

manipular, agir, sobre o mundo espiritual. 

Brito (2017, p. 210), saliente que a cultura material tem muito a dizer aos historiadores e 

cientistas da religião, no que revelam de “identificação da comunidade; capacidade de simbolização 

dos escravizados; aspectos do contexto social e histórico; condutas concretas de resistência à 

escravidão e estudos comparativos entre cosmogonias africanas e as reconstruídas na diáspora”.  

No limite de nossa tese, podemos dizer de forma concisa o quanto a experiência mística de 

Abdias Nascimento (1983), descrita especialmente na obra Axés, manifesta uma 

materialidade/espiritualidade de envergadura que faz pensar em termos de um diferencial místico. 

Assinalam Simas e Rufino (2018, p. 31):  

                                                 
250 Ver também: REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2012. Com especial destaque para o assunto, ver os subtítulos Poder e proteção: amuletos malês, 

p. 180-197, e Escrituras em confronto, p. 197-214. Escreve Reis (2012, p. 214): “Os escritos e amuletos, as roupas, os 

anéis, os nomes pessoais – todos esses sinais distinguiam aqueles que formavam a ´sociedade malê´ na Bahia de 1835. 

Eram seus sinais diacríticos, marcas de sua identidade [...]. O desafio de sobreviver e resistir foi encontrado coletiva e 

solidariamente, apesar das diferenças e das tensões étnicas, doutrinárias e outras encontradas dentro de própria 

comunidade muçulmana”. 
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Para uma epistemologia das macumbas há que se credibilizar as inúmeras formas de 

experiências, principalmente aquelas não possíveis no colonialismo ocidental, como 

mantenedoras e produtoras de saber. Pedras de rio, caroços de dendê, plantas, 

animais, sons, conchas e muitas outras formas são, na relação com o que inventamos 

na vida, formas de manutenção, produção e orientação de saberes assentados em 

outras lógicas. 

A obra Axés (NASCIMENTO, 1983) é repleta dessa experiência potencializadora com as 

coisas do mundo e com o mundo das coisas. No poema/oriki “Padê de Exu libertador” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 9-14), por exemplo, o místico negro fala de “encruzilhada”, “sangue”, 

“alguidar”, “palmeiras”, “âmago do ferro”, “bichos de patas”, “charutos” etc. Em “Escalando a Serra 

da Barriga” (NASCIMENTO, 1983, p. 28-31) o místico escreve “risca ponto o dilogum”, fala do 

“opelê de Ifá e Ogum”, o que já aborda a necessidade mística de se enlaçar com as insígnias dos 

orixás. Em “Prece a Oxum”, sua mãe mítica pede a insígnia da santa dizendo: “... me dê vosso abebê” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 40). No poema “Peregrinação à Gorea” (p. 74), o sujeito místico-poético 

diz: “... empunha o duplo machado...”. No poema “O Agadá da transformação” (NASCIMENTO, 

1983, p. 85-90), o próprio título já fala da espada do orixá Ogum. E diz o místico combatente 

(NASCIMENTO, 1983, p. 87): “Empunho o Agadá/ obrigação a Ogum e Ifá...”. No poema “Rumo a 

Bluefields” (NASCIMENTO, 1983, p. 94-96) jaz escrito: “Empunhando o palo de mayo/ emergem 

figuras ancestrais...”. 

 Dentre tantas outras citações que o limite de nosso trabalho não permite colher, destacamos 

como uma das mais significativas expressões da relação do místico poeta com as insígnias dos orixás, 

no poema “Axexê de Oxalá” (p. 99-102), em que de forma místico-poética Abdias aborda com 

extraordinária imaginação religiosa seu próprio rito funeral. No referido poema o autor pede a Oxalá: 

“Deixa-me antes de ir empunhar o teu opaxorô”; e diz “com ele quero tocar o universo dos mitos/ 

libertar-me dos limites/ nevados da lógica...”. E ainda quando tomba, é na insígnia do orixá da criação 

que ele se apoia: “... tombo de costas/ um céu de ameaças/ desaba sobre mim/ minha alma gelada/ 

tomba sob meu corpo tombado/ ao opaxorô então me apoio/ na prata da tua piedade/ me levanto 

Obatalá...”; e os tambores emergem como objetos necessários ao rito: “... ao toque dos tambores/ 

aproximando o tan-tan da esperança ao ritmo intenso do adarrum...”. 

 E agora o místico confessa que o ritual de sua passagem dar-se-á sob a potência mediadora 

da matéria, da insígnia ou do objeto. Diz Abdias: “Sob teu opá do mistério comando o mistério do 

meu próprio funeral...” [o negrito é nosso]. Se a trajetória heroica de Abdias faz crer que a partir de 

uma mística nascimentista, “campo de batalha é também campo de mandinga” (SIMAS e RUFINO, 

2018, p. 105), o negro revoltado não tergiversou em dizer/cantar que quem vence demanda é “Xangô, 
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Xangô, Xangô” e se o assunto são objetos potentes e potenciadores, continua Abdias no canto de 

mandinga: “Cerveja na pedreira, cerveja pra Xangô...”.  E no “Ponto de Exu” entoado no processo de 

reencontro do doutor Emanuel com a sua ancestralidade, Abdias exibe em Sortilégio II: 

[...] Caminhos da meia-noite 

Charuto marafo dendê 

Mensageiro do Axé forte 

Galo preto deste conguê [...]. 

Coro: Laroiê, Axé! (NASCIMENTO, 1979, p. 121). 

Podemos atribuir ao enlace místico de Abdias com os orixás (e Exu, singularmente), que, a 

propósito, faz eco a tradição das místicas afro-brasileiras, o que reza a música As coisas de Arnaldo 

Antunes e Gilberto Gil: “As coisas têm peso, forma, composição, textura, duração, densidade, cheiro, 

valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, sentido. 

As coisas não têm paz”!251 À flor das coisas pretas, completaríamos: tampouco os homens, os 

ancestres e os orixás...  

5.4 Mística à flor dos pratos 

Tratando sobre Religião e Comida declara, de forma, emblemática, Hans-Jürgen Greschat252 

(2005, p. 9): “Comida para o estômago. Sua escassez pode colocar em risco um povo, e, com ele, 

seus deuses e sua religião”. E no horizonte da “afirmação da vida” sustenta ainda: “A comida religiosa 

é o alimento da mente e da alma”. Completaríamos, no escopo da experiência mística em chave nagô: 

e do corpo também. Dizendo de outro modo, no pensamento místico nascimentista homens e deuses 

estão umbilicalmente imbricados numa trama nutricional, o que faz da vivência da fé, nesse horizonte 

religioso, uma experiência, inescapavelmente, gastronômica. Nas palavras de Rubens Alves (2003, 

p. 106), que bem se aplicam à mundividência do candomblé: “Comer é viver; comer é prazer”. Comer, 

reiteramos, é afirmar a vida, sustentar a disposição para a luta e garantir na esperança a alegria 

insubmissa.   

A “afirmação da vida” passa, no plano místico do candomblé, pela lei de reciprocidade que 

ata ser humano e divindade numa cumplicidade sagrada. Eis porque Abdias fala a Exu: 

                                                 
251 Ver OLIVEIRA (2006, p. 26). 
252 Professor aposentado de História da Religião na Universidade de Marburgo, Alemanha.  
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[...]receba estas aves e 

os bichos de patas que 

trouxe para satisfazer 

tua voracidade ritual (NASCIMENTO, 1983, p. 10). 

Abdias em prece, faz memória da voracidade de Exu que, recém-nascido, tudo devora, 

inclusive a mãe. Desejo indômito e ilimitado de vida, instância pulsiva capaz de movimentar todas as 

coisas. Oferecer o que agrada ao santo reverbera a intenção de um vínculo capaz de beneficiar a 

divindade e, simultaneamente, o ofertante. O encontro de ambos é mediatizado e internamente 

atravessado pelo alimento. É nessa ordem de sentido ancestral que não polariza comida humana 

versus comida divina (ou estômago versus sagrado) que compreendemos as palavras de Abdias 

Nascimento endereçadas a Exu no PEL253:  

...espero que estas oferendas 

agradem teu coração 

alegrem teu paladar 

um coração alegre é 

um estomago satisfeito e 

no contentamento de ambos 

está a predisposição 

para o cumprimento das  

leis de retribuição 

asseguradas da  

harmonia cósmica?  

A partir das palavras de Abdias supracitadas, podemos perceber que a mesma boca que ingere 

é a que profere e também a que realiza o ser humano na sua sede de infinito. E a divindade é posta 

num único e mesmo jogo gastronômico; ambos precisam comer, ambos ensejam poder, ambos 

                                                 
253 Ver introdução de nossa obra. 
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desejam viver. A boca divino-humana transmuta-se num portal profano/sagrado aberto às 

possibilidades.  

 Levis-Strauss (2004) em O cru e o cozido254 situa a produção do alimento como expediente 

vinculado à passagem do estado de natureza para o estado de cultura; logo, no plano da produção 

criativa, que participa forçosamente do processo de hominização. Essa consideração é importante 

para o nosso trabalho porquanto ajuda a pensar o ato humano de comer enquanto situação atrelada à 

competência de criar mundos, ultrapassando assim o domínio da pura exigência biológica. Nessa 

perspectiva, o comer pressupõe o fazer, o transformar, o inventar e o inventar-se – o ir além.   

Falar de comida/alimentação no que se refere à relação Áfricas↔ Brasil, implica abordar 

trânsitos, intercâmbios, trocas, diálogos e circularidade de padrões, valores, crenças e resistências que 

atravessaram o Atlântico.  Desde o navio negreiro, o comer já se apresenta como reverberação de 

disposições culturais. E essa história da alimentação (CASCUDO, 2004) se prolonga e se dinamiza 

no Brasil que também se pensa e se diz através da comida. Por isso, a comida, inevitavelmente, é um 

assunto relacional e, especialmente, reverbera o enraizamento do Brasil com a África.  

Os alimentos, juntamente com os cativos, vivenciaram diáspora, “transplantadas para cá 

muitas das plantas alimentares da África: o feijão, a banana, o quiabo” (CASCUDO, 2004, p. 230). 

E através da comida os negros se impuseram no Brasil, deixando marcas de sua presença. O comer, 

então, guarda uma história de resistência, sobrevivência e inventividade.  

A alimentação afro aparece no Brasil pela discreta complementação alimentar dos 

produtos trazidos da África e pouco a pouco disseminados na cozinha das senzalas e 

na casa-grande; este fato pode ser compreendido como início de uma cozinha 

culturalmente miscigenada e da resistência negra (CORREIA, 2009, p. 125). 

 A história dos negros no Brasil é, dentre outras, história da alimentação; tanto religiosa quanto 

profana. Por vezes, sequer essa diferenciação se torna possível. Mas é fato que, através da comida o 

negro se afirma no solo brasileiro e também o constrói no diálogo e nas trocas com outros pratos e 

paladares. Endossa Cascudo (2004, p. 373): “Uma vez no Brasil, os negros tornaram-se verdadeiros 

donos da terra: dominaram a cozinha. Conservaram em grande parte sua dieta”.  

 Salienta Juana Elbein dos Santos (1986, p. 211) que Exu está “associado à cavidade da boca 

e do estômago em primeiro lugar por causa de sua atividade de introjetar, de introduzir 

                                                 
254 Cf. Claude LÉVI-STRAUSS. O cru e o cozido. Mitológicas 1. São Paulo, Cosac Naify, 2004. A primeira edição da 

obra foi produzida na França no ano de 1964. A primeira edição brasileira da obra data de 1991.  



300 

 

‘alimentos’”255. E assevera ainda a autora que o orixá mensageiro “também está profundamente 

relacionado com a boca em sua função de Enúgbárijo, boca coletiva. Princípio de comunicação, a 

boca é cavidade que transmite e comunica”. A boca, dessa feita, comparece como órgão relacional e, 

portanto de extrema competência alteritária; alteridade que constitui domínio próprio de Exu. Expõe 

Bergen (2005, p. 62): “Tanto o falar quanto o comer alimentam-se do corpo do outro, ambos 

empregam processos complexos de apropriação do que é externo para consumo interno”.   

No âmbito religioso, em especial nas religiões de matrizes africanas, a comida não foge ao 

plano mais amplo da integração e realização humanas. Somente o ser humano come simbolicamente; 

pois visa não apenas matar a fome física, mas também atender à necessidade de dar sentido à vida; e 

mais, munir-se para o combate. Comida, nesse horizonte, é lugar de potência. Nesse horizonte de 

gastronomia mística, clarifica Junior256 (2005, p. 101) quando escreve Tem gente que pensa que é só 

comida. Notas sobre alimentação ritual nos terreiros de candomblé257: 

Nos terreiros de candomblé a chamada ‘cozinha africana, resultado de técnicas 

conservadas, adaptadas, recriadas e inventadas no Novo Mundo pelos diversos 

grupos étnicos a partir de elementos portugueses e ameríndios, surge associada a um 

ritual complexo e elaborado, no qual a comida é veiculo de comunicação entre a 

comunidade e os orixás. Cada prato, assim, mais do que uma combinação de 

ingredientes, veicula, através de um tratamento especial, visões de mundo 

intimamente associadas às histórias dos ancestrais trazidos para o Brasil por aqueles 

que reorganizaram o culto destes através do candomblé. 

Considerando a mística do candomblé no âmbito da “afirmação da vida”, o comer 

comparece com pujança e centralidade. Certifica Lody (2012, p. 30): “Comer equivale a viver, a 

manter, a ter, a preservar, a iniciar, a comunicar, a reforçar memórias individuais e coletivas”. E 

nessa direção destaca Correia (2009, p. 97).  

O alimento no terreiro pode ser representado para o culto dos orixás como a força 

motriz, pois se configura no verdadeiro, mas não o único movimento capaz de 

estabelecer a comunicação com os deuses, renovar o axé, atrair novos seguidores e 

                                                 
255 O artigo de David A. Bergen (2005, p. 55-78) – “A hermenêutica do consumo: comer, falar e a apropriação da Páscoa 

de Moisés” – contribui na reflexão acerca da relação vital e dinâmica entre o falar e o comer, dois expedientes caros à 

sustentação da experiência mística no candomblé. Realça o autor: “Avanços evolutivos moldaram o aparelho vocal da 

espécie humana, estampando irrevogavelmente em sua fisiologia os parâmetros dentro dos quais comer e falar devem ser 

realizados (...). O aparelho vocal é o locus físico onde a prática distintivamente humana de fala e comer se unem”. Bergen 

sustenta na mesma linha que “a fala não é mais sui generis que a refeição humana” (p. 62).              
256 Cf. JÚNIOR, Vilson Caetano de Souza. Religião & Cultura. Departamento de Teologia e Ciência da Religião PUC-

SP – IV, n. 7 (jan./jun.2005). São Paulo: Educ-Paulinas, 2005, pp. 101-127.  
257 O título mesmo do artigo de Júnior já reverbera uma plataforma mística possibilitadora de um olhar para além das 

aparências ou do puro fato material. Nessa perspectiva, as coisas não são apenas o que aparentam ser. Dessa feita, num 

padê, por exemplo, pode conter um mundo complexo de crenças, valores, sentimentos, buscas e desejos. E isso faz do ato 

religioso um ato tipicamente humano.       
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simpatizantes. Em suma, a cozinha do candomblé é a responsável pela resistência do 

culto dos orixás até os dias de hoje. 

De singular valor em termos de mística afrodiaspórica é o fato que seres humanos e divindades 

não são pensados separadamente, pois o laço de interdependência e reciprocidade ata os dois planos 

da existência sempre prontos à re-ligação; e a comida desempenha papel de destaque nessa trama. 

“A relação entre o ser humano e seu deus deve ser vista, portanto, e fundamentalmente, em termos 

de reciprocidade. Há um laço pessoal entre ambos” (RISÉRIO, 1996, p. 66). 

Mediante a comida verifica-se que o mundo da cultura e o mundo do santo são realidades 

intercambiáveis. Declara Risério (1996, p. 69) que “os ingredientes da chamada ‘comida de santo’, 

como se diz no Brasil, não são estranhos à mesa humana. Não há uma culinária apartada, comida ou 

bebida privativa dos deuses”.     

A arte do cozinhar podia, inclusive, ser via de alforria para alguns escravizados, o que atesta 

o prestígio do ofício em determinados contextos da escravaria (FREIRE, 2006, p. 542).   

 Exu é, por antonomásia, um orixá humanizador, o que implica pensar quer conhece o homem 

desde dentro; e conhece porque sem ele não haveria existência e a vida sequer poderia ser pensada. 

Exu está presente, dentro e fora; isso o faz o mais humano dos orixás. Em se tratando de processo 

humanizador e civilizacional em chave nagô, a comida/alimento tem lugar de incalculável e 

imprescindível valor, pois sem comida não há nem humano e nem divindade.  

O sistema nagô está assentado numa mística gastronômica e a cozinha é locus de enunciação 

fundamental. Nas palavras de Lody (1998, p. 26), “A comida é, antes de tudo, um dos mais 

importantes marcos de uma cultura, de uma civilização, de um momento histórico, de um momento 

social, de um momento econômico”.  Completaríamos, dizendo: de um momento mistagógico 

também. Escreve Agossou (1977, p. 49):  

O fon está tão apegado à vida que ‘viver’ se diz em sua língua: ‘comer a vida’. Quando 

lhe acontece um fenômeno agradável, ele diz que come a vida. Vale dizer: tudo quanto 

contribui ao nascimento, desenvolvimento e conservação da vida é uma ‘manducação 

vital’.  

Não sem razão, o padê (comida) possibilita a vida pulsiva do candomblé; não aleatoriamente 

Exu é o primeiro a comer e também não é por acaso que nas peripécias culturais e religiosas afro-

brasileiras místicas são forjadas no preparar e no servir dos pratos. No PEL258 exibi Abdias a Exu: 

                                                 
258 Ver introdução da nossa obra. 
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“bebo em teu alguidar de prata...”. E no poema/oriki “Axexê em Oxalá” o místico diz: “Comi do teu 

arroz/ cozido ao sangue da paz que me filia a ti, Oxalá[...]” (NASCIMENTO,1983, p. 101).   

5.5 Quatro virtudes das místicas nascimentistas: rebeldia, entusiasmo, alacridade e esperança  

5.5.1 Rebeldia, a mística do “diabo” do Abdias  

Rebelar-se é, sob a ótica cristã, um posicionamento diabólico. O diabo é o que se rebela e 

rompe com a ordem estabelecida. Viver a fé nos orixás no contexto da moral e do imaginário cristão, 

inevitavelmente impôs a Abdias um confronto com o sistema religioso do poder. Rebeldia, em 

Abdias, significou não abaixar a cabeça, não entrar pela porta dos fundos e abominar qualquer tipo 

de servilismo. Escreve Albert Camus (2017, p. 24) em O homem revoltado: “O revoltado, no sentido 

etimológico, é alguém que se rebela. Caminhava sob o chicote do senhor, agora o enfrenta”.  

Abdias recebeu desde criança no solo francano a formação católica, porém, conforme vimos 

em sua biografia, que na fase adulta de sua vida sofre um processo de conversão para o candomblé. 

Fato ainda não exposto que Abdias Nascimento (1976) narra que, em sua juventude desejou ser padre, 

porém percebeu o lugar servil que a estrutura eclesiástica destinava aos negros. Em virtude do 

ambiente em que nasceu, tornou-se como que um católico compulsório, “aulas de catecismo, primeira 

comunhão, toda aquela formação católica tradicional...”. E continua:  

Mas foi muito mais tarde que me senti bastante motivado para a vida monástica. 

Procurei inicialmente a Ordem dos Franciscanos. Eram uns alemães racistas: me 

aceitariam caso eu permanecesse como ‘irmão leigo’. Respondi: ‘Ser empregado 

padre? Essa não!’. Porém não desisti, fui aos Agostinianos; estes agora eram 

espanhóis. A mesma estória se repetiu. Me aconselharam humildade cristã e outras 

virtudes que eles não praticavam comigo. Posteriormente, muito mais tarde, 

iniciando-me no candomblé, foi que voltei a dedicar-me seriamente à religião 

(NASCIMENTO, 1976, p. 27). 

Conforme o exposto, Abdias rejeita ser “empregado de padre”. Pelo relato acima, podemos 

constatar da parte de Abdias um corte na ordem dos valores propalados e legitimados pela tradição 

cristã: amor, perdão, paciência, resignação, sofrimento, obediência, humildade etc. A esses valores 

socialmente aceitos e compartilhados como ideais de vida e civilidade, Abdias erige ao patamar de 

excelência axiológica para negra gente subalternizada, valores diametralmente opostos ao regime 

cristão: revolta, ingratidão, luta, intrepidez, valentia, altivez etc.  

Dessa feita, o negro revoltado, fez-se, por forças das circunstâncias, negro ingrato, desaforado, 

abusado, malcriado, irado, e a lista segue ad infinitum. Diz Camus (2017, p. 24): “O escravo, no 
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instante em que rejeita a ordem humilhante de seu superior, rejeita ao mesmo tempo a própria 

condição de escravo”. 

Abdias captou a necessidade, no horizonte do projeto libertário, de uma descolonização 

axiológica. Em Sortilégio II (NASCIMENTO, 1979, p. 135), doutor Emanuel não tem culpa nem 

remorso (valores cristãos) por matar a branca Margarida; mas, ao contrário, põe na boca de Emanuel 

a senha de sua liberdade: “Eu matei Margarida. Sou um negro livre!”. No poema “Olhando no 

espelho” o negro escreve: “[...] enforcaremos os usurpadores de nossa infância” (NASCIMENTO, 

1983, p. 50). E no poema “Peregrinação à Gorea” o negro, em contranarrativa, expõe:  

[...]chego aos teus ruivos infernos/ onde um Cristo pálido/ nos oferece uma hóstia de 

fel/ enquanto o látego lateja nossas costas/ lateja nossa alma/ até nosso espírito subir/ 

aos céus da dor suprema/ à pontaria dos canhões civilizadores/ sorvemos o cálice de 

sangue/ na eucaristia/ de nossa própria agonia transubstanciada[...] 

(NASCIMENTO, 1983, p. 73). 

Vale dizer que, cuidar das coisas do santo no domínio público, conforme a sacerdotisa do 

candomblé, Mãe Senhora, disse ao negro revoltado, conduziu Abdias, no contexto de um catolicismo 

hegemônico e exclusivista, a tomar posições e assumir publicamente valores antagônicos aos 

legitimados pelo status quo dominante259. Com a mesma altivez e orgulho que Abdias assumia ser 

negro de alma negra, bem como os valores culturais africanos e diaspóricos, com a mesma 

intensidade e intrepidez assumiu publicamente (teatro, escritos, pintura, política, parlamento etc.) a 

fé nos orixás e os saberes e poderes advindos das potências dos mesmos.  

Podemos dizer que, Abdias não tergiversou em “esfregar” seus orixás, de modo especial Exu, 

na face cristã e branca da sociedade brasileira; sociedade, a propósito, estruturada sob o binarismo de 

oposição: verdade versus mentira, bem versus mal e Deus versus diabo; e nessa direção, podemos 

estender a antinomia entre branco (civilizado/cristão) versus negro (selvagem/macumbeiro-

feiticeiro). É nesse contexto social e imaginal separatista que Exu é associado pelas lentes cristãs às 

forças das trevas (o diabo e suas artimanhas) em oposição às forças da luz e da salvação (Jesus, os 

anjos, os santos e as santas). Desse modo, pensar o Abdias como anticristo significa dizer que, dentro 

                                                 
259 No ano de 1997, na revista do seu gabinete de senador, intitulada Thoth, Abdias Nascimento (1997, p. 10) faz duras 

críticas ao primeiro discurso do então papa João Paulo II em sua visita ao Rio de Janeiro. Disse o papa referindo-se aos 

afro-brasileiros: “[...]. estes brasileiros de origem africana merecem, têm o direito e podem, com razão, pedir e esperar o 

máximo de respeito aos traços fundamentais da sua cultura a fim de que, com esses traços, continuem a enriquecer a 

cultura da nação, na qual estão perfeitamente integrados como cidadãos a pleno título”. Abdias em resposta escreve: 

“Vimos anteriormente como Dom Lucas Moreira Neves definiu a cultura africana: berimbau, atabaque e estampas afros 

– puro folclore. E o papa arremata o conceito salientando o único direito que reconhece aos africanos no Brasil: o de 

continuar enriquecendo a cultura da nação com ‘traços’ da cultura afro-brasileira. Mais grave, o papa nega a legitimidade 

de nossa luta por direitos de cidadania alegando que já os exercemos ‘a pleno título’”. 
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desse paradigma de oposição, estar do lado dos orixás e, especialmente de Exu, inevitavelmente, 

implicava estar do lado do diabo e a seu serviço.  

Se Abdias manteve em sua trajetória relação positiva, de diálogo e trocas com vertentes do 

catolicismo do Brasil, fruto, assim cremos, de sua herança familiar, com o paradigma hegemônico a 

serviço do genocídio da população negra, o místico ativista, em especial na afirmação e visibilização 

pública de Exu, não vacilou em pôr-se do lado do “diabo” e, ser, desse modo, dentro do paradigma 

binário de exclusão, uma espécie de anticristo.  

Importante salientar que desde o solo africano o poder colonial na sua visão bipartida de 

brancura dominadora leu Áfricas como locus das trevas, da incivilidade, da barbárie, do atraso e da 

perdição espiritual. Sob essas lentes, o negro (sua cultura, sua religiosidade e suas místicas) foi 

associado ao diabo (= Exu), cabendo ao projeto missionário católico salvá-lo (purificação/limpeza) 

da danação terrena e futura pela pia batismal. Grosso modo, considerando a construção política desse 

imaginário social genocida, ser “cavalo do santo” levou o negro revoltado a assumir o lugar do diabo 

e, desse lugar (lugar da gente preta, segundo as lentes da colonialidade), exorcizar o Cristo que 

assumiu o lugar do diabo, segundo as lentes de Abdias. Em outros termos, Abdias entra no jogo da 

polaridade e inverte exunicamente a ordem.             

5.5.2 O Entusiasmo do negro revoltado 

Podemos dizer acerca da experiência mística travada por Abdias no coração da história, no 

enlace com Exu (orixás e ancestrais), que uma de suas marcas mais significativas e potentes é o 

entusiasmo. Cremos, pois, ser o entusiasmo a virtude das virtudes das místicas afro-brasileiras e 

nascimentistas, por conseguinte. Pinheiro (2008, p. 43) explica que “entusiasmo é o termo grego 

utilizado para designar todo estado paradoxal de perda de si em proveito de uma potência – e nesse 

sentido também de uma alteridade – divina” 

Podemos então dizer que a razão mais radical das místicas nascimentistas é encher o corpo 

das potências sagradas, é estar incorporado, acompanhado e possuído pelas forças extraordinárias das 

divindades; forças que estão nas pedras, nos mares, nas árvores, nos ventos etc. Nesse horizonte, 

místicas nascimentistas são místicas trabalhistas porque exigem o facere, o bulir ou mandingar.  

Diz Abdias no PEL que o ebó foi “preparado” para Exu; se houve preparo houve ação humana 

aliada à natureza. Quando se sente atravessado por forças potentes, o ser humano se enche de uma 

energia que ultrapassa o domínio da razão. Foi essa força e encanto que fez o negro revoltado, 
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entusiasticamente, percorrer as distâncias do Ayê e do Orum recompondo nomes e inventando letras. 

Ciente da presença de Exu em seu lombo renegado e com axé por ele plantado na garganta, Abdias 

não fraquejou nos mais variados campos de batalha. Com os orixás e ancestres e, de modo, especial 

na companhia de Exu, o negro revoltado fez negro entusiasmado. E indaga oportunamente Ribas: 

Que orixá por sua dimensão cosmogônica, pelas suas características de princípio 

dinâmico associado à Criação, a Olodumré e a todas as coisas, poderia servir de base 

à grande resistência que se fazia necessária frente à dominação, seja física, seja cultural 

e religiosa, que a escravidão impunha, do branco sobre o negro? Que orixá, mais que 

Exu, podia garantir a sobrevivência da identidade e a cosmovisão negras na América 

europeizada e cristianizada? Quem, senão Exu, para lembrar ao dominado o pacto 

estabelecido por Deus, Olodumaré, com a Sua Criação, aí incluindo o grupo humano, 

do qual, naquele momento, os africanos se achavam aviltados pela escravidão e pela 

barbárie branca? (RIBAS apud, MARIAN, 2017, 73).   

         Só um ser entusiasmado in extremis pode, a despeito de tantos ataques e ultrajes sofridos, dizer 

como Abdias: “Mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos Orixás que nos faz crescer” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 83).  

5.5.3 Alacridade: a alegria de um contente Erê 

Expõe Sodré (2017, p. 149-150), citando, oportuna e sugestivamente, o poeta português 

Guerra Junqueiro: “A alegria é uma alavanca”. Nesse horizonte, efetivamente característico das 

místicas nascimentistas, a alegria é filha e mãe da festa – força potente da população negra em 

diáspora. Dessa feita, a festa, esconde/revela o que Ribeiro (1982) compreendeu como “pedagogia de 

resistência”; há nela dizeres e utopias, por vezes negligenciadas por olhos forâneos presos aos 

domínios externos (cf. PRIORE, 1994)260.    

A festa é golpe na dureza do crudelíssimo cotidiano, sobretudo para os povos subalternizados. 

“A ‘festa que espanta a miséria’ torna-se culto da potência transgressora que dobra a escassez e o 

desencantamento produzido pelo colonialismo” (SIMAS e RUFINO, 2018). Alegria e festa são, pois, 

ferramentas poderosas nas mais diversificadas produções culturais e religiosas afrodiaspóricas261. 

                                                 
260  Brito (2000, p.117-121) refletindo sobre a dimensão libertária da festa no Brasil colonial auxilia na compreensão da  

festa na obra de Priore (1994). Para o autor, “Compreender as festas do passado, sem dívida é compreender um poço de 

nós mesmos e reavivar as utopias de um amanha diferente”.  
261 Importante salientar que também a dimensão da festa pode sofrer apropriações do sistema dominante e tornar-se 

instrumento de estigmatização mobilizadora do subalternizado. Joel Rufino dos Santos atento a essa artimanha de 

subjugação faz valiosa ressalva: “Aquilo que se convencionou chamar ‘cultura da festa’, um conjunto de comportamento 

e manifestações lúdicas, extemporâneas e quase infantis, quase uma segunda natureza do negro, diferenciadora com 

relação ao branco e ao índio. Não é difícil ver que estamos diante de um ‘discurso de atribuição’, nascido da necessidade 

histórica de justificar a condição de subproletário do negro no pós-Abolição.” 
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Como Ernest Bloch (2005) defende na obra O Princípio Esperança, podemos, à luz das 

peripécias culturais e religiosas afro-brasileiras, abdiasianamente expressas, postular o “princípio 

alegria/alacridade” – apanágio dos Erês/Ibejis. Mas, antes, é mister uma afirmação de base: 

alegria/alacridade, entendida sob a ótica afro, não necessariamente antagoniza com a tristeza ou 

banzo262, mas, antes o reclama como parceiro de travessia. Dessa feita, alegria/alacridade não está 

radicada no cultivo obstinado de emoções fortuitas ou euforias espúrias e artificiais, muitas vezes 

produzidas mediante fármacos ou um sem número de drogas, conforme constatamos na atualidade 

ocidental. Tais recursos, amiúde, fabricam uma pseudoalegria e também uma pseudotranscendência. 

São oportunas as palavras de Geertz (2017, p. 6-77):  

Como problema religioso, o problema do sofrimento é, paradoxalmente, não como 

evitar o sofrimento, mas como sofrer, como fazer da dor física, da perda pessoal, da 

derrota frente ao mundo ou da impotente contemplação da agonia alheia algo 

tolerável, suportável – sofrível, se assim podemos dizer.  

E ainda:  

Para aqueles capazes de adotá-los, e enquanto forem capazes de adotá-los, os 

símbolos religiosos oferecem uma garantia cósmica não apenas para a sua 

capacidade de compreender o mundo, mas também para que, compreendendo-o, 

deem precisão a seu sentimento, uma definição as suas emoções que lhes permita 

suportá-lo, saturna ou alegremente, implacável ou cavalheirescamente.  

Na tradição africana a vida é tomada na sua totalidade. Nessa perspectiva, a tristeza/dor pode, 

de algum modo, ser pensada, inclusive, como condição de possibilidade da alegria profunda, 

alacridade sapiente.  

Rubens Alves (2008) escreveu um livro intitulado Ostra feliz não faz pérolas. E explica o 

educador na contracapa da obra: 

A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça 

sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: ‘Preciso envolver essa areia pontuda que 

machuca com uma esfera lisa que lhe tire as pontas’... ‘Ostras felizes não fazem 

pérolas’... Pessoas felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na 

ciência ou na arte, surge sempre de uma dor.  

Desse modo, para o referido educador, o ato criador é filho da tragédia. Mitos sobre Exu, por 

exemplo, enunciam que o orixá, por ser o ente humanizador, leva a tragédia a sério, pois nela jaz o 

                                                 
262 Ney Lopes (2015, p. 29) define banzo como uma forma “de melancolia ou nostalgia com depressão profunda, quase 

sempre fatal, em que caiam alguns africanos escravizados nas Américas. O termo tem origem ou no quicongo mbanzu, 

‘pensamento’, ‘lembrança’, ou no quimbundo mbonzo, ‘saudade’, ‘paixão’, ‘mágoa’”. Escreve Rediker (2011, p. 291-

292): “Quando chegavam a bordo do navio, alguns escravos caiam numa ‘melancolia permanente, uma depressão em que 

não respondiam a nada do que lhes diziam ou perguntavam seus raptores, inclusive ordem para que comessem”.  
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nascedouro do humano enquanto ser inacabado e, portanto, projeto infinito. Nem os deuses escapam 

aos desconfortos e conflitos causados por Exu.  

Alguns títulos dos mitos sobre Exu narrados por Prandi (2001) dão conta de sustentar a 

importância filosófica263 do trágico na mundividência nagô: “Exu põe fogo na casa e vira rei” (p. 47-

48); “Exu leva dois amigos a uma briga de morte” (p. 48-49); “Exu promove uma guerra em família” 

(p. 52-53); “Exu provoca a ruína da vendedora do mercado” (p. 58); “Exu põe Orunmila em perigo e 

depois o salva” (p. 68-70); “Exu instaura o conflito entre Iemanjá, Oiá e Oxum” (p. 70-73); e “Exu 

provoca a rivalidade entre duas esposas” (p. 75-76).   

Mãe Beata de Yemanjá264 diz, acerca de Exu: “Ele é brincalhão. Uma das coisas que eu acho 

que Exu mais adora é brincar com as pessoas, experimentar o limite da pessoa. Ele pode fazer você 

agora ter uma decepção e daqui a vinte minutos depois você ter uma grande alegria. É uma artimanha 

dele”.       

Assinala ainda Rubens Alves (2008, p. 12): “A beleza não elimina a tragédia, mas a torna 

suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta. Mas ela não cria. 

Não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza, para parar de sofrer. Esses são os 

artistas”.  

 Isso posto, vale ressaltar que no horizonte afro busca-se acolher o “bocado de dor” que a 

existência impõe aos habitantes do Ayê; contudo, um dos maiores legados da mundividência afro é 

que a experiência inapelável e inaliável da dor encontra seres que cantam e dançam; cantam e dançam, 

inclusive, a própria dor. Por isso, a tristeza/dor só pode ser compreendida dentro de uma tessitura 

cultural em face da qual será sentida e interpretada. Na tradição africana tristeza/dor pode ser 

combustível para a vida criativa e alavanca para a arte; sobretudo, a arte de viver.  

Diz Abdias em forma de confissão no “Oriki da Elisa” (NASCIMENTO, 1983, p. 42-43): 

“Danço minha lágrima”. E o tambor traz a imagem da amada, Elisa, como se trouxesse um orixá da 

África ancestral. E é essa experiência erótica, musical e dançante que multiplica a força e expande o 

horizonte do místico-poeta. A lágrima, pois, não é negada e nem extirpada, mas a partir dela o 

                                                 
263 Nas palavras de Heidegger (In: BATISTA, 2012, p. 11), “ser humano já significa filosofar. Segundo sua essência, o 

homem, como tal já se encontra na filosofia. Como o ser tem diversas possibilidades, múltiplos níveis e graus de lucidez, 

o homem pode encontrar-se de diversas maneiras na filosofia. De modo correspondente, a filosofia como tal pode 

permanecer velada ou manifestar-se no mito, na religião, na poesia, nas ciências sem que seja reconhecida como filosofia”.   
264 Documentário: A boca do mundo: Exu no candomblé. https://www.youtube.com/watch?v=tcO7fN_19kY. 
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universo se encanta e toda humanidade se junta na ciranda de amor cantado e dançado ao som do 

tambor “feliz na afirmação”, como continua Abdias no mesmo poema:  

... transforma a vida 

num grito 

feliz na afirmação 

de um 

de dois 

de todo o mundo 

em nós. 

Na “pele escura” da mãe Josina, Abdias encontra a dor do mundo negro. No corpo-vida da 

mãe, conforme diz Abdias, de “tão curta alegria’, jaz o holocausto tramado à população negra pelo 

poder/dominação da escravatura de ontem e de hoje. Mas o poeta ao denunciar os “séculos de gritos” 

que ecoam no corpo, afirma os “milênios de ritos”. E se há rito a dor pode ser transubstanciada na 

companhia dos agentes da mística ancestral capaz de embebedar a vida de esperança. O corpo da mãe 

é para Abdias o oceano de dor, resistência, insurreição, alegria e esperança. No corpo da mãe jaz um 

“terreiro” de afirmação da vida e da fé. Atesta Abdias ainda no poema “Mãe”:  

nadaremos nosso mar de sangue 

mergulharemos nosso oceano de leite 

varando os cabos de tormentas 

náufragos do sonho 

bêbados da esperança 

bebedores do sangue e  

das águas da liberdade 

na fonte do teu ventre 

mãe.  

Para Sodré (2017, p. 150) alacridade/alegria, concebida no horizonte do pensamento nagô, é 

movida por “uma afirmação radical da vida”. E é nessa perspectiva que compreendemos que a vida e 
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obra de Abdias foi orientada, conforme o próprio escreve em Axés (1983) no poema “Olhando no 

espelho” (p. 52-55), para o “riso alegre do novo dia”. Enuncia Abdias no mesmo poema. 

...Somos tantos 

somos tontos 

somos congos 

dos quilombos 

somos contentes erês265 [...]. 

No excerto acima, extraído do poema “Brisas Panamenhas”, o místico-poeta afirma seu ser 

que se autocompreende na coletividade (“Somos”), e isso reverbera um dos legados mais preciosos 

da tradição africana: a comunidade. A comunidade, nesse sentido, constitui vetor indispensável na 

construção identitária. Diz Hampâté Bâ (2003, p. 23): “Na África tradicional o indivíduo é inseparável 

de sua linhagem, que continua a viver através dele e da qual ele é só um prolongamento”. E reforça:  

É por isto que, quando desejamos homenagear alguém, o saudamos chamando-o 

repetidas vezes, não por seu nome próprio, que corresponderia no Ocidente a seu 

nome de batismo, mas pelo nome de seu clã: ‘Bâ!Bâ!’, ou ‘Diallo!Diallo!’, ou 

‘Cissé!Cissé!’ Porque não se está saudando o indivíduo isolado e sim, nele, toda a 

linhagem de seus ancestrais.  

Na declaração “somos congos266/somos quilombos” revela-se uma identidade ou identidades 

diaspóricas construídas em intercâmbio e trocas Áfricas↔Brasil. Dizer “somos” é estar de posse de 

uma verdade coletiva, de um rosto, de uma autonomia, de um agenciamento construído em mutirão 

e em flagrante contraste e contraposição ao “ergo sum” ocidental. 

É a partir da coletividade “congos/quilombos” que Abdias vai professar, poeticamente, uma 

identidade mística ancestral capaz de, no deboche, na flexibilidade e irreverência, desqualificar ou 

desestabilizar a “seriedade” petrificada e mórbida de quaisquer sistemas de dominação. Enuncia o 

                                                 
265 Cacciatore (1977, p. 116) define Erê como “vibração infantil pertencente à corrente vibratória de um orixá. Cada iaô 

tem seu erê particular (correspondente ao orixá ‘dono da cabeça’) que a acompanha na iniciação, auxiliando-a no 

aprendizado que deve fazer na camarinha, transmitindo oralmente as ordens e desejos do orixá (que não fala) etc. (...). É 

também muito ligado aos Gêmeos (ibêji) e, na Umbanda, é assimilado às ‘crianças’, espíritos infantis, também particulares 

de cada filho de santo, mas que tiveram vida terrena...”.  
266 “Congos – Nome dado no Brasil aos africanos pertencentes aos vários subgrupos do povo bacongo falantes do 

quicongo e seus dialetos, localizados nos territórios das atuais Repúblicas do Congo-Kinshasa e de Angola, na porção 

setentrional do país” (LOPES, 2015, p. 47).  
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místico-poeta: “Somos contentes erês”. Essa é uma afirmação de fé; não apenas na divindade, mas na 

vida e nas suas infinitas possibilidades – fé no poder transcendental da alegria.  

O contentamento irremediável do Erê, podemos traduzir em tempo de colonialidade e 

escravatura como revelação da insurgência ou insubordinação sob os véus do riso, aparentemente 

despretensioso e inocente riso. Por debaixo do riso do Erê, no fundo mais fundo, jaz a “afirmação da 

vida”! Sob o signo do pensar-erê, o simbólico costuma se insinuar, misteriosa e debochadamente, 

ingênuo.  

Os Erês desempenham a função de intermediários entre os homens e os Orixás, 

durante os rituais. Nesse sentido, a atuação dos Erês é análoga àquela realizada por 

Exu no oráculo de Ifá e na mitologia dos Orixás, uma vez que ele normalmente não 

se incorpora nos candomblés (LIGIÉRO, 1998, p. 106).  

Erês e exus situam-se num plano intervalar; logo, no “não-lugar”. São seres risonhos em 

virtude da competência de não levarem a sério a caducidade da ordem e, assim, patrocinarem a 

legitimidade do novo. Exu é irremediavelmente brincalhão. Escreve Silva (2015, p. 23-24): “Exu 

pertence a categoria dos tricksters, que designa pessoas, divindades ou seres míticos que geralmente 

questionam, invertem ou quebram regras e comportamentos. Por isso Exu é também visto como 

trapaceiro, brincalhão, esperto ou malandro”.   

Sob a ótica do contentamento do “eu coletivo” advindo da simbólica da energia-erê, Abdias 

escreve no poema “Mãe”:  

Soluçando meu pranto 

navego minha alegria 

na gota infinita da tua presença 

nutrindo os bagos vermelhos da romã 

infundindo delicadeza ao ramo da avenca 

afinando o gorjeio dos pássaros (NASCIMENTO, 1983, p. 21). 

O místico-ativista no excerto do poema supracitado assume o paradoxo da existência que o 

faz soluçar seu pranto (seguramente, de homem negro num mundo construído – pelos negros – para 

os brancos) navegando sua alegria na “gota infinita” da presença da mãe. Nutrindo sua alegria, 

Abdias, como um ativista multiforme, segue no gerúndio: nutrindo (“bagos vermelhos da romã”), 

infundindo (“delicadeza ao ramo da avenca” e afinando (“o gorjeio dos pássaros”).   
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Como se não bastasse a beleza conhecida da avenca, o poeta ainda lhe presta o libérrimo 

serviço de infundir delicadeza aos seus ramos. E não só deseja como se percebe como o agente da 

vermelhidão do romã e ainda artífice da afinação do “gorjeio dos pássaros”. Verifica-se, pois, um 

estado de profunda comunhão e participação com a criação, como uma criança que brinca e trabalha 

para o aperfeiçoamento e embelezamento do mundo. Obra de Erê? 

No glossário de Axés (1983), Abdias define Erê como “projeção infantil dos Orixás; estado 

de Erê é o transe suave intermediário entre o estado normal e o transe dos Orixás” (p. 106). Esse é o 

estado místico da criança ancestral; logo, do instituinte. Simbólica o status quo é fissurado fazendo 

emergir o status nascendi. A criança inaugura o “intermediário”, o “entre-lugar”; as possibilidades 

risonhas da vida, a despeito das durezas e truculências do real. E essa criança ancestral ri, debocha e 

instaura, descontraidamente, a misteriosa alacridade, parindo, assim, os “contentes erês” que, 

segundo Abdias, “somos”.  

Desse modo, a alegria/felicidade pode ser descrita também como forma anímica de resistência 

e combustível para a luta. “E por mais prostrados que estejamos, sempre podemos dar um salto, pelo 

menos recorrer ao direito de espernear e de protestar. Esse direito nos é sempre preservado, ninguém 

pode destruí-lo” (BOFF, 2000, p. 77). Dessa feita, na perspectiva da ancestralidade-erê, rir, alegrar-

se, contentar-se, sobretudo em tempo de horror e tirania, são coisas muito sérias – tanto pode ser uma 

carícia quanto um soco no sistema; ou as duas coisas, simultaneamente. Diz-se em linguagem vulgar: 

“Um soco sem mão!”. 

Enuncia Abdias Nascimento (1983, p. 85) no poema “ O Agadá da transformação”, unindo 

ritmo, consciência da dor, batida do tambor, cadência, alegria e o “rancor justiceiro da metralha”:  

Somos a semente noturna do ritmo 

a consciência amarga da dor 

florescida nos toque anunciadores 

da perenidade das coisas vivas 

à batida dos tambores 

aquele marcado por tánatos 

emerge do seu vale sombrio de inércia 

nas veias insuflado 
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em lugar da letargia cancerosa 

a pulsação vital cadenciada 

à harmonia do tambor 

à alegria do sangue 

ao rancor justiceiro da metralha [...] 

Prandi (2001, p. 375-377), ao narrar o mito Os Ibejis enganam a morte267, enuncia que até a 

macabra e temida Morte, quando dança/brinca ao som dos atabaques tocados pelos Ibejis, pode 

esquecer de matar. Conta:  

Os Ibejis, os orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por acaso que eram filhos 

de Oxum268 e Xangô. Viviam tocando uns pequenos tambores mágicos, que 

ganharam de presente de sua mãe adotiva, Iemanjá. Nessa mesma época, a Morte 

colocou armadilhas em todos os caminhos e começou a comer todos os humanos que 

caíam nas suas arapucas. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava 

da voracidade de Icu, a Morte. Icu pegava todos antes de seu tempo de morrer haver 

chegado. O terror se alastrou entre os humanos. Sacerdotes, bruxos, adivinhos, 

curandeiros, todos se juntaram para pôr um fim à obsessão de Icu. Mas todos foram 

vencidos. Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibejis, então, 

armaram um plano para deter Icu. Um deles foi pela trilha perigosa onde Icu armara 

sua mortal armadilha. O outro seguia o irmão escondido, acompanhando-o a 

distância por dentro do mato. O Ibeji que ia pela trilha ia tocando seu pequeno 

tambor. Tacava com tanto gosto e maestria que a Morte ficou maravilhada, não quis 

que ele morresse e o avisou da armadilha. Icu se pôs a dançar inebriadamente, 

enfeitiçada pelo som do tambor do menino. Quando o irmão se cansou de tanto tocar, 

o outro, que estava escondido no mato, trocou de lugar com o irmão, sem que Icu 

nada percebesse. E assim um irmão substituía o outro e a música jamais cessava. E 

Icu dançava sem fazer sequer uma pausa. Icu, ainda que estivesse muito cansada, 

não conseguia parar de dançar. E o tambor continuava soando seu ritmo irresistível. 

Icu já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música por instantes, para 

que ela pudesse descansar um pouco. Icu já não aguentava mais dançar seu tétrico 

bailado. Os Ibejis então lhe propuseram um pacto. A música pararia, mas a Morte 

teria que jurar que retiraria todas as armadilhas. Icu não tinha escolha, rendeu-se. Os 

gêmeos venceram. Foi assim que os Ibejis salvaram os homens e ganharam fama de 

muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela peleja com a 

Morte. Os Ibejis são poderosos, mas o que eles gostam mesmo é de brincar269.    

                                                 
267 Ver também: Os Ibejis nascem de Oiá e são criados por Oxum (p. 368-369); Os Ibejis são transformados numa 

estatueta (p. 369). Assim termina o mito: “São dois gêmeos-meninos brincando eternamente, são crianças”; Os Ibejis 

brigam por causa do terceiro irmão (p. 369-370). Assim o mito termina: “Quando eles passam alegres, discutindo, o 

povo diz: ‘Olha os Ibejis, olha os meninos gêmeos de Oxum’”. Os Ibejis brincam e põem fogo na casa (p. 373-374); Os 

Ibejis encontram água e salvam a cidade (p. 374-375). Nesse mito os Ibejis salvam a cidade que fenecia em virtude da 

seca. “Todos estavam à procura de água e todos fracassavam homens e mulheres”. São os Ibejis, segundo o relato, que 

encontram a fonte, matam a sede do povo e afastam a morte.  
268 Vale reiterar que Oxum é a Mãe mítica de Abdias Nascimento.  
269 O filme Timbuktu é ilustração cinematográfica exemplar da competência da música no universo africano enquanto 

“afirmação da vida”. Sob direção de Abderrahmane Sissako, o longa-metragem narra o cotidiano do povoado do norte do 

Mali sob dominação de extremistas religiosos. A população era proibida inapelavelmente de exercer a liberdade. Com o 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-16834/
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O mito Os Ibejis encontram água e salvam a cidade, Prandi (2001, p. 374-375) narra que em 

virtude da calamitosa situação seca e da sede na qual vivia a população, os Ibejis, bri///////////ncando 

no quintal, cavavam buracos no chão. Conta Prandi:  

Mas não era exatamente a brincadeira o que os entretinha. Eles cavavam a terra à 

procura de água. No final dessa busca angustiada, as crianças gêmeas alcançaram 

uma fonte subterrânea e com a água cristalina abasteceram potes, vasos e quartinhas. 

Ofereceram então a todo o povoado o líquido precioso, matando a sede de seu povo 

e afastando a morte. 

A partir do supracitado mito, que traz em seu bojo uma cosmovisão africana, podemos definir 

o “princípio alegria/alacridade”, metaforicamente, como “fonte subterrânea”, “água cristalina” e 

“líquido precioso”. Sobretudo, em tempos de extrema penúria e sofrimento somente esse líquido 

bendito é capaz de abastecer os “potes”, os “vasos” e as “quartinhas” da alma; só ele (sagrado líquido 

de fonte ancestral), nalguns extremos casos, conforme o mito relata, pode matar a sede e afastar a 

morte.  

Sodré (2017) considera discursivamente a alacridade/alegria não como estados de ânimos 

momentâneos, esparsos ou episódicos; mas, antes, como um modus vivendi nagô. A alacridade é lugar 

de potência. Escreve: 

 A alacridade/alegria (ayó, em iorubá) como modo fundamental da existência nagô 

é antitética ao agapismo crístico ou paulino (Rm270 13, 10), isto é ao amor universal 

e humano como vetor da crença (...). Entretanto, a alacridade/alegria enquanto 

modo fundamental da Arkhé nagô não é um afeto circunstancial – portanto, nada que 

nasça e morra ocasionalmente – porque, como regime concreto e instável de 

relacionamento com o real, é uma potencia ativa (...) (SODRÉ 2017, p. 149-150). 

 Salienta ainda: “No ethos mítico e afetivo dos cultos afro-brasileiros, os ritos de renovação do 

axé, portanto da dinâmica de continuidade da existência, estão estreitamente associados à experiência 

dessa alacridade ou alegria, conforme o étimo nagô – ayó” (p. 151). Isso conduz à afirmação de que 

os terreiros, em virtude do axé que portam e dinamizam, foram (e são) espaços da afirmação da alegria 

e do contentamento por acrescentar o poético na dureza cotidiana do prosaico. Os terreiros, 

filosoficamente, oferecem o ensinamento, conforme Morin (2003, p. 58-59), que “o ser humano não 

só vive de racionalidade e de técnica; ele se desgasta, se entrega, se dedica a danças, transes, mitos, 

magias, ritos; crê na virtualidade dos sacrifícios...”. Eis, porque, segundo Morin, “o desenvolvimento 

                                                 
toque de recolher, todos eram impedidos tacitamente de sair, conversar, cantar, dançar, brincar, sob pena de punição, 

podendo chegar à execução. A despeito de tão extremada ditadura, vê-se cenas de belíssimas insubordinações: crianças 

jogando bola sem bola, cantos, encontros etc.       
270 Capítulo da Bíblia católica: Romanos capítulo 13; versículo 10. 
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do conhecimento racional-empírico-técnico jamais anulou o conhecimento simbólico, mítico, mágico 

ou poético”. A religião, de modo geral, oferece a conjunção do poético/prosaico, sapiens/demens. 

Escreve Morin (2003, p. 59): “Existe ao mesmo tempo unidade e dualidade entre Homo faber, Homo 

ludens, Homo sapiens e Homo demens (...). Somos seres infantis, neuróticos, delirantes e também 

racionais. Tudo isso constitui o estofo propriamente humano”. 

O “princípio alegria/alacridade”, energia própria do Erê/Ibeji, engendra a 

possibilidade/necessidade da festa enquanto ato supremo, não somente de afirmação, mas, sobretudo, 

de transfiguração da vida. Nessa forma de transfigurar a vida radica-se dimensão transformadora e 

revolucionária da festa – gozo dos humanos e das divindades. Expõe Roberto DaMatta (1986, p. 81): 

“Todas as festas – ou ocasiões extraordinárias – recriam e resgatam o tempo, o espaço e as relações 

sociais”.  Festejar, nessa acepção, implica em recriar – reinventar a vida. Na festa, mundos religiosa 

e socialmente separados, se encontram. A festa abole barreiras, algumas das quais intransponíveis 

sem a sua realização. Sob as lentes do sagrado, consoante o que defendemos em nossa tese, assinala 

também DaMatta que “o patrocínio ou patronagem dos santos e deuses cria essas regiões neutras...” 

(p. 83).  

Essa vivência místico-religiosa já experimentada no solo africano a partir do pensar 

sacramental, foi expressa de forma sui generis pelos cativos no horror da travessia atlântica. A partir 

dessa experiência, podemos falar de uma alegria diaspórica, ao que parece, indestrutível.    

  Marcus Rediker (2011, p. 290), discorrendo sobre a experiência de sofrimento infernal dos 

cativos no navio negreiro, relata duas ocorrências que julgamos preciosas no que se refere a nossa 

reflexão sobre uma alegria flambada no marafo forte da mística diaspórica e, portanto, reveladora de 

competências libertárias no marco da “afirmação da vida”. Na primeira, narra o historiador:  

Os embarcados no Hudibras cantaram ‘canções de alegria’ depois de seus 

turbulentos resmungos obrigaram uma desculpa e o esclarecimento do capitão 

quanto à duração e ao destino de sua viagem. Ao que parece, a cantoria prolongou-

se noite adentro, expressando suas esperanças em uma vida na ‘terra de Makarahrah’.  

 O segundo relato:  

O vice-almirante Richard Edwards, da Marinha Real, observou algo semelhante: nos 

navios negreiros que chegavam aos portos das Antilhas, os negros normalmente se 

mostravam alegres, cantando – de modo que se tomava conhecimento da chegada de 

um navio negreiro pela dança e cantos dos negros a bordo. 
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 E comenta Rediker instigando a nossa reflexão e, de algum modo, endossando-a: “Que 

motivos teriam eles para se alegar, o vice-almirante não informou”.   

5.5.4 Mística da Esperança  

Rubens Alves (1966, p. 101) supõe que a esperança seja “a grande marca da religião”, e 

escreve que para as humanas criaturas pendentes em suas cruzes cotidianas “é mais belo o risco ao 

lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido”. Eis porque, assevera o 

educador: “A experiência religiosa, assim, depende de um futuro. Ela se nutre de horizontes utópicos 

que os olhos não viram e que só podem ser contemplados pela magia da imaginação”.  Rediker (2011, 

p. 311) escreve que no horror infernal a bordo navio negreiro negros e negras construíram uma 

“esperança desatinada”.   

Sustentamos, nessa direção, que a experiência místico-religiosa de Abdias o fez vivenciar um 

sentido radical da existência que o pôs, esperançosamente, de pé e de cabeça erguida na batalha do 

mundo.  

É mister chamar a atenção e sublinhar que a virtude ancestral da esperança jaz no título da 

obra magna de nossa tese: Axés do sangue e da esperança (orikis) [grifos nossos]. Esse fato já 

reverbera per se um lugar de envergadura que a esperança ocupa na subjetividade de Abdias 

Nascimento, “O Quixote irado”. E ele mesmo declara em entrevista a Henry Louis Gates Jr. (2014, 

p. 79). 

Perguntei como ele via o futuro do Brasil. Por acaso via com otimismo uma mudança 

na situação? Estava curioso para ver que resposta ele daria a essa pergunta. Esperava, 

creio, algum tipo de explosão visceral. No entanto, Abdias, mostrou-se sereníssimo, 

como se tivesse formulado a resposta havia muito tempo.    

E Gates Jr. conta a resposta surpreendente de Abdias já com avançada idade: “Se eu não fosse 

otimista, já teria me enforcado”. Para Ernest Bloch (2005, p. 117), a esperança é capaz de engendrar 

a confiança que se enuncia no “polo oposto do desespero”. Se, com base em nossa pesquisa, 

fizéssemos a seguinte indagação: Por que Abdias, com tantas vivências e escrevivências de dor e 

sofrimento, não se “enforcou”? Responderíamos, sem tergiversar: Em virtude da fé nos orixás. O 

candomblé encheu sua vida de força (axé) e esperança.   

Importante ressaltar que o termo entusiasmo, etimologicamente, relaciona-se ao ser visitado 

pela divindade; logo, faz referência ao ser que vibra a partir do sagrado ou de uma força capaz de 

alterar os gonzos da existência. Na prospectiva de Ernest Bloch, consoante epígrafe, o ser religioso é 
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um ser otimista, um ser esperançoso e, por isso, um ser de competência utópica. E essa chama leva o 

ser a não apenas sonhar, mas também se engajar na melhoria do mundo. Desse modo, Abdias 

Nascimento com seu quixotismo quilombista comprometeu-se desde as entranhas nos processos de 

libertação da população negra.  

Para Bloch (2005, p. 95-96),  

o sonho diurno, em seus aspectos comuns, estende-se na sua dimensão tão larga 

quanto profunda, não sublimada e sim concentrada, na sua dimensão utópica (...). O 

sonho diurno como prelúdio da arte visa assim, de maneira especialmente 

significativa, à melhoria do mundo; é esta a aspiração saudável e realista que 

constitui seu cerne.   

Podemos, pois, dizer, pelos materiais colhidos em nossa pesquisa, que o otimismo de Abdias, 

que o fez um esperançoso irremediável, repousa sobre base religiosa. Tal afirmação vai ao encontro 

do postulado de Eric Bloch expresso na epígrafe de nossa reflexão: “Onde há religião, ali está a 

esperança”; e completamos: onde há esperança há alegria e onde há alegria faz-se possível pensar 

numa luta risonha, com gingado, com maleabilidade e destreza, mas também com apaixonado ódio, 

conforme a iracunda irremediável de Xangô justiceiro, por exemplo.  

Leonardo Boff271, discorrendo sobre A força política da esperança face à atual situação 

assinala: 

Mas importa resgatar o caráter político-transformador da esperança. Ernst Bloch, o 

grande pensador da esperança, fala do princípio-esperança que é mais que a virtude 

comum da esperança. É aquele impulso que nos habita que sempre nos move, que 

projeta sonhos e utopias e dos fracassos sabe tirar motivos de resistência e de luta. 

A Santo Agostinho, talvez o maior gênio cristão, grande formulador de frases, nos 

vem esta sentença: ‘A esperança tem duas filhas queridas: a indignação e a 

coragem; a indignação nos ensina a recusar as coisas como estão aí; e a coragem, 

a mudá-las’. 

Para Boff, as religiões “são fonte de utopias salvadoras” porquanto nasce da interioridade 

humana que recusa aceitar a realidade tal como se apresenta. Nesse sentido, religião e “princípio de 

esperança”, nos termos de Bloch (2006), caminham juntas. Na biografia de Abdias encontramos o 

entrecruzamento do imaterial com o material, da dor e das propostas para superá-la, do desterro com 

a construção original de projeto quilombista. No fundo, a força mística nascida do patrocínio dos 

                                                 
271 https://leonardoboff.wordpress.com/2017/06/04/a-forca-politica-da-esperanca-face-a-atual-situacao/ 
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orixás fê-lo ver para além dos óbices históricos. Diz Boff272: é deste transfundo que emerge a 

experiência religiosa que subjaz a toda religião institucionalizada. 

Desse modo, o entusiasmo esperançoso captado na biografia de Abdias Nascimento reclama 

uma fundamentação de ordem religiosa, o que não se desvincula da história e luta atual e passada de 

seus irmãos e irmãs de raça e destino. Poderíamos falar, nesse sentido, da experiência de uma 

esperança Ubuntu na qual todos e todas (inclusive, ou sobretudo, os mortos) estão implicados. Os 

orixás são interpretados por Abdias como potencialização e maximização de todas as possibilidades 

humanas e cósmicas. Os orixás, dessa feita, são entidades que engendram utopia que, exemplarmente, 

fez Abdias engajar-se com singular intrepidez nos processos de libertação integral da população 

negra. Abdias, nos termos de Bloch (2005, p. 77) se alimenta de um afeto expectante. 

O afeto expectante mais importante, o afeto do anseio, portanto o auto-afeto por 

excelência, continua sendo constantemente a esperança, pois os afetos expectantes 

negativos da angústia e do medo são totalmente passivos, oprimidos, presos, não 

obstante toda a repulsão que exercem. Neles se manifestam um tanto da 

autodestruição e do nada para o expectante contrário à angústia e ao medo, é a mais 

humana de todas as emoções e acessível apenas aos seres humanos. Ela tem como 

referência, ao mesmo tempo, o horizonte mais amplo e mais claro. Ela representa 

aquele appetitus no âmbito que não só o sujeito tem, mas no qual ele consiste 

essencialmente, como sujeito não plenificado. 

O “princípio esperança”, então, para Abdias, segue arraigado na fé como princípio; fé nos 

orixás, mas não só. Exu é, por excelência, o “princípio esperança” do candomblé por assenhorear-se 

da reinvenção da vida, isto é, das possibilidades, porque ele é o deus do movimento, da dialética, da 

pulsão, da vibração – da “afirmação da vida!”, da vida pulsiva e, desavergonhadamente, erótica, 

sensual e libidinosa. O candomblé, desse modo, alimenta uma esperança que goza (a depender de 

Exu) espermaticamente. 

No PEL, Abdias espera com especial interesse em Exu, razão maior de sua investida. Fala 

como bom sacerdote: “... espero que estas oferendas agradem o teu coração e alegrem o teu paladar...” 

(p. 10). É a esperança suprema do crente, do devoto e do fiel: satisfazer a divindade. Sabe-se que o 

sistema nagô está ancorado na lei da troca e, portanto, na reciprocidade. Exu satisfeito é Exu 

prestimoso companheiro – incomparável patrono. Trata-se aqui de uma esperança religiosa de base. 

Tanto Abdias quanto Exu sabem dos que mantiveram a esperança na luta quilombista; daqueles e 

                                                 
272 http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2017/03/05/a-religiao-como-fonte-de-utopias-salvadoras/ 
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daquelas que mantiveram a chama no coração a partir dos “fogos de Xangô” – deus justiceiro. Diz 

Abdias:  

Exu 

tu que és o senhor dos 

caminhos da libertação do teu povo 

sabes daqueles que empunharam 

teus ferros em brasa 

contra a injustiça e a opressão  

Zumbi Luiza Mahin Luis Gama 

Cosmo Isidoro João Cândido  

sabes que em cada coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outros palmares crepita 

os fogos de Xangô 

iluminando nossa luta 

atual e passada. 

 No poema “Mãe” a esperança nasce de um mergulho coletivo: “mergulharemos nosso oceano 

de leite/ varando os cabos de tormentas/ náufragos do sonho/ bêbados da esperança/ bebedores do 

sangue e/ das águas da liberdade...” (p. 23). Em “Autobiografia” Abdias confessa que deita sua 

existência no leito de uma esperança teimosa:  

PRECONCEITO esmagado no feito 

destruído no conceito 

eito ardente desfeito 

ao leite do amor perfeito 

sem pleito 

eleito ao peito 
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da teimosa esperança 

em que me deito. (NASCIMENTO, 1983, p. 26). 

No poema “Escalando a serra da Barriga” o místico-poeta enuncia: “Meus passos ecoam ao 

resgate da esperança/ pelo caminho antecedente/ (nem largo nem estreito)/ soturno ruído de correntes 

à luz de Orum incandescente...” (NASCIMENTO 1983, p. 28). E ainda: “Serra-templo ancoradouro/ 

de sonhos e ossadas africana/ da esperança o tesouro/ da negra dignidade humana” (p. 31). 

Na perspectiva de DaMatta, porque os seres humanos, e mais delimitadamente os brasileiros, 

se sabem acompanhados e protegidos por misteriosos e poderosos agentes, suas vidas, dores, 

perplexidades, tramas, negócios e “jeitinhos” são vivenciados num horizonte de esperança mediante 

o qual se postula que, porque há deus ou deuses, tudo no final dará certo. Realça oportunamente Boff 

(2000, p. 162):  

Estes podem ser desprezados socialmente, podem ser considerados zeros sociais e 

econômicos, podem não ser escutados por ninguém, nem pelo vereador, deputado ou 

prefeito que elegeram, mas sabem que são escutados por Deus, que podem se 

relacionar diretamente com ele e com seus santos, emprestar o seu corpo para ser 

‘cavalo’ da divindade, para que ela baixe e marque presença entre os humanos, 

auxiliando-os, dando-lhes conselhos, fortificando-os na luta pela vida. 

E prossegue o teólogo: 

Essa religião confere dignidade ao ser humano reduzido a não-pessoa e excluído da 

presente ordem. Faz com que ele sempre tenha uma perspectiva de esperança... Desta 

esperança teológica derivam esperanças de vida, de trabalho, de saúde para os filhos, 

de possibilidade de uma vida melhor no futuro. 

Esperança e alegria, na experiência afrodiaspórica, podem ser descritas como as duas asas de 

um mesmo condor; e uma asa depende da outra para que se possa voar no céu da liberdade sem fim, 

liberdade essa negada à negra gente. Segundo o adágio popular, “a esperança é a última que morre”, 

razão pela qual, ela acompanha a humana criatura em todos os desvãos da existência. E se o assunto 

é esperança, Abdias, tanto em sua vida quanto na obra Axés, se revela um ser talhado de uma visceral 

esperança, a ponto de receber o epíteto emblemático de “Quixote irado”. 

Quixote é figura paradigmática do delírio vital, do sonho indomável, da luta encantada e da 

esperança vibrante forjada na aventura. Em se tratando de Abdias, é forçoso especificar que se trata 

de uma aventura palmarina e, portanto, atrelada à coletividade, não apenas negra, mas de toda 

humanidade. Eis porque o educador Paulo Freire testemunha no prefácio da obra Axés sobre as vezes 

que encontrou Abdias: “Em todas estas oportunidades, Abdias era o mesmo intelectual 
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comprometido, o mesmo artista criador, a mesma sensibilidade inquieta. Sua prática confirmava 

sempre o seu discurso”. Paulo Freire captou em Abdias uma chama ou uma verve quixotesca de 

enraizamento profundo. E diz acerca da obra: “Nada neste livro bonito nega ou contradiz a sua forma 

de estar sendo no mundo – nada nega as suas raízes que lhe dão vida e autenticidade”.  

Paulo Freire (1992, p. 10), em Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 

oprimido273, diz que a “esperança é necessidade ontológica” de cada humana criatura’, a 

desesperança, para o educador, é a esperança que perdeu o endereço, razão pela qual distorce essa 

necessidade intrínseca. Sem esperança o sujeito e/ou coletividade sucumbe no fatalismo que paralisa 

e dispensa a luta. Contudo, para o educador a esperança sozinha não move a história. Faz-se 

necessário uma esperança crítica e engajada. Diz Freire (1992, p. 10):  

Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo existencial e histórico. 

Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribua à minha esperança, o 

poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar 

em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança 

basta. Minha esperança é necessária mas não é suficiente. Ela só, não ganha a luta, 

mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica como o peixe 

necessita da água despoluída.    

Lembra Cortella em Educação, convivência e ética – audácia e esperança (2015, p. 24): 

“Paulo Freire já dizia: ‘É preciso ter esperança, mas tem de ser do verbo esperançar, porque tem gente 

com esperança do verbo esperar, e, aí, não é esperança, mas pura espera’”.  

Enfatiza ainda Freire: 

Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal 

ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no 

fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a 

luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura cientificidade, é frívola 

ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade como na qualidade 

ética da luta é negar a ela um dos seus suportes fundamentais (1992, p. 10) 

A vida e obra de Abdias estão, pois, ancoradas nesse “esperançar” prenhe de utopia de que 

fala Paulo Freire, por isso sua vida, tem na luta sua fundamentação e legitimidade. É nessa perspectiva 

que Abdias (1986, p. 50) se une a Exu, Oxum, Obatalá e Ogum quando proclama no poema “Olhando 

no espelho”:  

Para a infância negra 

                                                 
273 Segundo Freire (1992, p. 12), a referida obra foi escrita “com raiva, com amor, sem o que não há esperança”. A frase 

faz lembrar a perspectiva da revolta (e também da raiva e do amor) que tanto marcou a trajetória de Abdias Nascimento.     
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Construiremos um mundo diferente 

Nutrido ao axé de Exu 

ao amor infinito de Oxum 

à compaixão de Obatalá 

à espada justiceira de Ogum 

Nesse mundo não haverá 

trombadinhas 

pivetes 

pixotes 

e capitães-de-areia [grifos nossos]. 

É forçoso e oportuno sublinhar que essa esperança vital interpretada no marco do esperançar, 

conforme expusemos, é, na compreensão de Abdias, uma obra possível e necessária. E essa auspiciosa 

construção de “um mundo diferente” segue, inapelavelmente, nutrida “ao axé de Exu”. 

5.6 Por Exu Abdias duela com Drumond 

“Drummond, que Exu te salve, poeta!” 

Aos 6 de dezembro do ano de 1981, Abdias Nascimento escreve artigo publicado no jornal 

Gazeta de Notícias em resposta às afirmações preconceituosas do poeta Drummond de Andrade 

referidas ao orixá Exu274. A resposta dada ao poeta em defesa do orixá mensageiro possui, para a 

nossa tese, singular valor, porque possibilita, dentre outros fatores, dimensionar o lugar proeminente 

do orixá mensageiro para Abdias, bem como apresentar como o negro senador da República Federal 

se utiliza de seu lugar de destaque na esfera pública para dialogar com a sociedade, vincadamente 

eurocentrada, desde uma perspectiva contra-hegemônica. Dessa feita, Abdias manifesta cumprir a 

tarefa que ouvira da boca de Mãe Senhora, qual seja: “Cuidar dos santos lá fora”.  

Agora vamos apresentar a charge do cartunista Ziraldo, origem de toda polêmica em torno de 

Exu. Depois, vamos expor o apoio do poeta Drummond de Andrade ao trabalho de Ziraldo.  

                                                 
274 Tal artigo foi transcrito no segundo número da revista Thoth, maio/agosto de 1997, p. 21-24.  
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O cartunista Ziraldo propõe, em charge, que se mude o nome da cidade do interior de 

Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 21 – Charge de Ziraldo. 

Fonte: Jornal do Brasil, 12/11/1981.  

No dia 21 de novembro de 1981, no Jornal do Brasil (JB), Drummond escreve um artigo 

endossando o pensamento de Ziraldo, intitulado “Exu não é nome que se cheire”. Escreve o poeta: 

“Ziraldo tem razão ao propor a mudança de nome do município pernambucano de Exu. Para justificar 

a proposta, bastaria lembrar que esta denominação foge ao espírito tradicional da toponímia 

brasileira”. E diz ainda Drummond: “Parece indiscutível, psicologicamente, o efeito maligno que tal 

invocação produz na mente de pessoas submetidas à atmosfera de terror infernal... Ziraldo acertou o 

dedo na ferida, ao pedir um nome novo para Exu. Um nome cristão...”. 

Nei Lopes275 escreve no mesmo JB, em texto intitulado Exu Nagô, resposta a Drummond em 

defesa de Exu na qual afirma: 

Por isto, sirvo-me desta para, em defesa de Exu, prestar os seguintes 

esclarecimentos: A teogonia nagô, da qual se originam quase todos os cultos afro-

brasileiros, não concebe a existência de um demônio, de um capeta, pelo menos nos 

termos concebidos pelo Cristianismo... 

E o escritor/pesquisador continua sua escrita dizendo que a associação de Exu e Diabo é 

resultante de um “tremendo equívoco, fruto de toda uma série de preconceitos e desconhecimentos, 

como, aliás, sempre ocorre com as manifestações da cultura negra”.  

                                                 
275 Jornal do Brasil, 24/11/1981. Edição 00230; seção Cartas. 
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Abdias Nascimento, sai em defesa do orixá-mensageiro contra os ataques de Ziraldo e de 

Drummond. É forçoso sublinhar que a religião no sistema africano e afrodiaspórico, conforme a vida 

de Abdias desvela, não é realidade separada da vida. E é nessa perspectiva que, curiosamente, Abdias 

comece o artigo discorrendo sobre a situação de degradação do negro (individual e coletivamente) no 

Brasil construída pelo poder dominante de brancura para o qual o ser negro está associado ao mal e à 

criminalidade que o faz objeto privilegiado de toda sorte de humilhação, desprezo e agressão. Escreve 

Abdias Nascimento (1981, p. 21): “Não ter um cartão de identidade já constitui para o cidadão negro 

motivo de agressão policial; também a ausência de uma carteira de trabalho assinada é outra pedra 

no caminho do descendente de africano” (NASCIMENTO, 1981, p. 21). 

Dentre outras ocorrências de racismo sofridas pela população afro-brasileira, Abdias narra o 

comentário que fez de uma coluna publicada no Jornal do Comércio, de Recife (15/11/81), em que 

os bispos Dom Pedro Casaldáliga e Dom José Maria Pires são fortemente atacados em razão de 

oficiarem a Missa dos Quilombos. Para Abdias trata-se de “mera agressão racista” provinda de um 

jornalista de extrema-direta e a serviço do status quo.  

Mas, segundo Abdias, “o que surpreende e entristece são as afirmações de um homem de 

cultura e poeta da estatura de um Carlos Drummond de Andrade”, que comentando a proposta de 

Ziraldo de trocar o nome da cidade de Exu (Recife) para outro a fim de resolver a situação de violência 

local, revela sua faceta preconceituosa e etnocêntrica no referido assunto. Para Abdias, Drummond 

se revela, nessa matéria, tão truculento quanto o jornalista do Recife. E o negro senador faz a 

comparação:  

Por exemplo, o cronista do Jornal do Comércio denomina a cerimônia católica aos 

quilombos de ‘Missa do Diabo’; para Drummond, a divindade iorubana da 

contradição dialética, Exu, evoca uma ‘Igreja do Diabo’. Enquanto o policial de 

Pernambuco denuncia a ‘missa negra do terror’, Drummond atribui ao nome, para 

ele diabólico, de Exu uma ‘atmosfera de terror infernal’. E da mesma maneira que o 

direitista identifica a missa negra com o derramamento de sangue, porque ‘Belzebu 

gosta de receber oferendas assim’, o poeta liberal atribui a Exu (através de seu ‘efeito 

psicológico maligno’) a culpa pelo derramamento de sangue na cidade que ostenta o 

seu nome. Pior ainda: ele o faz com a seguinte frase realmente espantosa: ‘O diabo 

manda matar, e os possessos obedecem ao mandamento’. 

E questiona o senador em defesa dos africanos, seus descendentes, do patrimônio cultural e 

religioso da população negra e, em especial, de Exu, objeto do insulto de Drummond. Indaga Abdias:  

Poeta ilustre: já não basta aos africanos e seus descendentes em nossa terra as 

calúnias da suposta ciência darwinista que classifica os transes religiosos da 

espiritualidade africana como ‘histeria coletiva’, ‘manifestações patológicas’, outras 
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formas de ‘doença mental’ e ‘estado sofrológico’? Já não é bastante a repressão 

policial que, através de nossa história, ataca violenta e permanentemente os nossos 

templos (terreiros), confisca objetos sagrados e os encaminha para museu de 

psiquiatria ou de criminologia, e atira as mães e pais-de-santo na cadeia ou na 

penitenciária? 

E acusando epistemicídios, continua Abdias:  

Não é suficiente a ridicularização e a escamoteação dos nossos conceitos religiosos, 

oriundos e expressivos de uma tradição filosófica e epistemológica milenar, anterior 

à greco-romana, e de tanta ou talvez muito mais sofisticação e sabedoria do que essa? 

Sabedoria e sofisticação essas, seja dito, não reconhecidas pelo mundo ocidental, do 

qual o poeta se revela porta-voz; por motivos puramente etnocêntricos. 

Em relação a Exu, Abdias inicia denunciando os mecanismos perversos e manipuladores da 

Igreja Católica, “cúmplice da escravidão”, no processo de diabolização do orixá mensageiro. Fazendo 

referência ao compositor, pesquisador e escritor Nei Lopes, em carta ao Jornal do Brasil de 24/11/81, 

Abdias escreve que: 

Exu é, certamente, a divindade mais complexa, em nível filosófico e religioso, da 

espiritualidade nagô. Espiritualidade essa que não simplifica a vida cósmica numa 

divisão maniqueísta tipo branco e preto, ou Deus e diabo. Os africanos concebem e 

definem sua transcendência com mais refinamento e sutileza. 

Escreve em tom conclusivo o senador: “Depois de quatro séculos de abuso e humilhação, 

merecíamos estar a salvo das banalidades de um Ziraldo e das negatividades de um poeta, 

normalmente tão positivo, como Drummond”. E assim Abdias termina o artigo: “Quanto a mim, 

continuo negro, de alma negra mesmo, e nem por isso sou criminoso ou maldito. Tampouco maldigo 

a ninguém. Que Exu te salve poeta. Laroiê!”.  

5.7 Abdias virou deus 

 

É sob as lentes de uma mística afrodiaspórica desfronteirizada e cósmica capaz de conceber a 

realidade material e imaterial, visível e invisível de forma irremediavelmente conjuntiva que podemos 

enunciar: “Abdias virou deus”, isto é, Abdias fez-se Exu, um “Orixá vivo” (não somente cavalo, mas, 

misteriosa e misticamente, o próprio santo “no terreiro da história”). Essa afirmação se ancora na 

compreensão da religião do candomblé não como um código de doutrina ou dogmas, mas como um 

caminho experiencial, afetivo, efetivo e emocional. Dessa feita, o candomblé tal como viveu Abdias 

é captado como via existencial, coisa de pele, de vida e de sentido.  

 

Mãe Beata de Yemanjá, filha mítica de Yemanjá e de Exu, em entrevista ao ator Lázaro Ramos 

no programa Espelho, exprime de forma emblemática e exemplar o que podemos, sem mais, atribuir 



325 

 

à experiência místico-religiosa de Abdias.  Pergunta Lázaro Ramos: O que é o candomblé para a 

senhora? Mãe Beata responde com convicção interior276:  

O candomblé é meu empoderamento, é a minha posse, é a minha vida, é a fonte que 

eu bebo, a minha água de qualquer momento, é a luz dos meus olhos, é o som que 

eu ouço, é o canto dos pássaros, é o lamento das nossas crianças do morro, da 

periferia, dos homossexuais; é a minha estrada, é a encruzilhada que eu nasci, é o rio 

do Recôncavo, a cachoeira do Paraguaçu, a fome que eu passei em criança, a boneca 

que eu não tive oportunidade de ter. O candomblé é pra isso; me deu oportunidade 

de tudo isso; a minha cultura, a minha vida [...]  

 
 

E sobre o lugar primazial do orixá Exu em sua vida, Mãe Beata confessa/professa como que 

numa revelação pública de sua interioridade profunda, emocionada, no documentário A boca do 

mundo: Exu no candomblé277: 

 

Agora, se eu fosse dizer quem é Exu, Exu sou eu com 78 anos, que nasci em 1931 

em uma encruzilhada, ao meio-dia, numa terça-feira; da fome porque minha mãe foi 

pescar num rio porque não tinha o que comer, e ali dentro uma bolsa de água quebrou 

a bolsa e aí eu comecei a nascer. Ela saiu prendendo as pernas, fez uma revolução 

no lugar, que todo mundo do Carmo está parindo, que é isso? Uma senhora africana 

descendente de Tapa veio correndo com vários trapos pra me aparar. Então, já 

nasci... Então, eu sou Exu [grifos nossos].  
 

E declara também:  

 

É o que mais me emociona na minha vida, falar de Exu. Exu é o meu riso, é minha 

lágrima, é minha insônia, é tudo que eu trabalhei, é tudo que eu adquiri, as amizades 

que eu tenho; tudo [...] Porque o dia que eu pensar em negar essa minha verdadeira 

identidade, eu prefiro que Yemanjá e Exu me levem.  

 

 

As declarações surpreendentes e desconcertantes de Mãe Beata de Yemanjá, supracitadas, só 

podem ser compreendidas dentro de uma moldura ou tecido cultural que as viabilize e as legitime, 

garantindo, assim, inteligibilidade e plausibilidade aos enunciados. Eis porque, consoante Geertz 

(2017, p. 65-92), a religião é concebida “como sistema cultural”. E cultura, para o autor, é entendida 

como: 

 

padrão de significados transmitido historicamente, incorporados em símbolos, um 

sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais 

os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas 

atividades em relação à vida (p. 66).   

                                                 
276 https://www.youtube.com/watch?v=ZAGvOvqUBrs. No mesmo documentário, Mãe Beata testemunha: “Exu é meu 

homem, meu marido”. 

 
277https://www.youtube.com/watch?v=tcO7fN_19kY. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAGvOvqUBrs
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Alberto da Costa e Silva, no contexto dos 25 anos da Companhia das Letras, profere palestra 

no auditório do Museu de Arte de São Paulo (MASP), aos 31 de agosto de 2011278. Em sua fala 

eloquente, o intelectual africanista conta uma história que em muito ajuda a ilustrar a íntima relação 

homem↔deus no âmbito da cultura/religiosidade africana. Conta Alberto que, semanalmente se 

reunia com um grupo de amigos para jogar pôquer. Dentre os membros do grupo havia um engenheiro 

especialista em fundação de edifício, segundo Alberto, o melhor que existia em Lagos, Nigéria.  

 

O engenheiro, pertencente a um grupo étnico do Delta no Níger, ficou ausente por duas 

semanas sem dar explicação. Alberto perguntou a um outro amigo do grupo a razão do 

desaparecimento do companheiro de jogo. Recebe então a resposta: “Você não sabe? Ele vai virar 

deus”. E explicou que em virtude da morte do pai o engenheiro foi fazer um ofício religioso na aldeia 

e foi interpelado a continuar a chefia que era do finado. Como o chefe era uma encarnação de deus, 

o engenheiro teve que sofrer um processo de reclusão a fim de realizar os procedimentos necessários 

para o cumprimento de sua nova função. Teve, pois, dentre outras coisas, que “aprender a comer a 

comida dos deuses e a beber as bebidas dos deuses”. Alberto concluiu a história com refinada ironia, 

dizendo: “Tá tudo ótimo. Só espero que ele não volte a jogar pôquer conosco, porque eu não estou 

disposto a jogar pôquer com deus”.    

 

O que a narrativa supracitada tem de simples, tem de profunda e de ilustrativa de uma 

mundividência cujas fronteiras entre o humano e o divino são pensadas e vivenciadas noutros termos. 

O religioso, nessa perspectiva, não é o pecador desesperado e humilhado diante de um poder distante 

e soberano que habita num plano inacessível, mas um parceiro ou parente vocacionado a estabelecer 

um vínculo sustentado pela lei da troca. Nessa situação de busca de potencialização da vida mediante 

o axé, homens e deuses se fazem aliados no culto e na vida.  

 

Escreve Verger (1997, p. 19) citando Edson Carneiro: “O mundo celeste não está distante, 

nem superior, e o crente pode conversar diretamente com os deuses e aproveitar de sua benevolência”. 

Ademais, conta na religiosidade e espiritualidade africana e afrodiaspórica não apenas a relação do 

ser humano com as divindades, mas com toda a realidade: pedras, rios, matas, vento, cachoeiras, 

vegetais, animais etc. No poema/oriki “Axexê em Oxalá”, diz Abdias (NASCIMENTO, 1983, p. 

104): “... ao rolar da perpetuação/ dos seres humanos/ de todos os viventes/ pedras e pássaros e rios 

e / flores...”.   

                                                 
278https://www.youtube.com/watch?v=gJVnA8Va1is 
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A mística em chave afrodiaspórica, desse modo, capta o sagrado em todas as coisas, porquanto 

o mundo é reverberação do divino que fala tanto numa erva quanto no vento ou num animal. A 

experiência mística, então, dá-se, necessariamente, num plano alteritário em que os atores (humanos 

e divindades), simultaneamente, afetam e são afetados. De modo especial e mais extrínseco no transe 

místico, opera-se a fusão dos parceiros. O humano é assumido pelo divino (“possessão”), mas também 

o divino, de algum modo, é assumido pelo humano. Nessa hora sublime e dramática podemos dizer: 

o deus está em terra! O incorporado, desse modo, não é um representante de Exu, por exemplo, mas 

a própria divindade, em carne e osso.  

 

Roger Bastide (2001, p. 38-39), escrevendo sobre A dança dos deuses oferece uma imagem 

relevante do processo de incorporação e da subsequente transformação operada nos que foram 

possuídos pelas divindades. Narra:  

 

Depois de um intervalo, durante o qual às vezes é servido um lanche aos convidados 

importantes, filhas e filhos-de-santo, retornam ao salão de dança. Mas não são mais, 

nesse momento, filhos e filhas-de-santo, são os próprios deuses encarnados que vêm 

se misturar um instante aos adeptos brasileiros (...). Não são mais costureiras, 

cozinheiras, lavadeiras que rodopiam aos som dos tambores nas noites baianas; eis 

Omolu recoberto de palha, Xangô vestido de vermelho e branco, Iemanjá penteando 

seus cabelos de algas. Os rostos metamorfosearam-se em máscaras, perderam as 

rugas do trabalho cotidiano, desaparecidos os estigmas desta vida de todos os dias, 

feita de preocupação e de miséria (...) Não existe mais fronteira entre natural e 

sobrenatural; o êxtase realizou a comunhão desejada.  
 

O relato de Bastide citado acima, constitui, a nosso juízo, uma das mais belas descrições e 

ilustrações do poder místico e transformador do candomblé em que os últimos do mundo, a partir da 

divindade, transmutam-se nos primeiros e mais viçosos da história. Negros e negras desfigurados 

pelo labor e pela dor cotidiana ensejam em seus corpos torturados a força de uma presença não só 

desejada quanto exigida para encher a vida de sentido, encanto e força. As humanas criaturas sabem 

que não estão sozinhas e que também suas vidas seguem envoltas num mistério de soberania e poder 

em face dos quais quaisquer outras potências podem ser dribladas, confrontadas e até desafiadas.         

O candomblé deita raízes num sistema cultural que não é atravessado pela noção de pecado, 

conforme o pensamento judaico-cristão. Efetivamente, não há confusão entre o ser humano na sua 

caducidade irremediável e a potência sagrada de um orixá; contudo, é possível distinguir o que é um 

orixá e o que é um ser humano; não se pode também, na mesma medida, separar um do outro, sob 

pena de se esquartejar a realidade. Essa união profunda pode ser pensada no horizonte de uma 
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parentela mística capaz de, consoante Bastide (2001, p. 39), abolir fronteiras e realizar “a comunhão 

desejada”.  

 

O transe ou possessão stricto sensu, conforme exposto acima, é uma experiência advinda de 

um processo iniciático paulatino e rigoroso. A babalorixá ou ialorixá, unida à toda comunidade de 

terreiro, desempenha nesse processo papel preponderante e indispensável. Mediante a iniciação, o 

santo é “feito”, o iniciado nasce para uma nova vida – a vida do orixá. Mas nem todos os religiosos 

de um terreiro experimentam a incorporação do orixá, o que não os fazem menos religiosos, por isso. 

Cada qual, segundo os desígnios dos deuses, são interpelados ao conhecimento, à experiência do 

sagrado e ao fortalecimento do axé pessoal e coletivo. E também é verdade que nem todos que 

estruturam suas vidas a partir dos orixás têm vida ativa em um terreiro, como é o caso de Abdias, 

sujeito de nossa pesquisa.  

 

No caso particular de Abdias, saltam aos olhos, e cremos que isso seja uma das contribuições 

mais preciosas de nosso trabalho, como um “leigo” no candomblé pôde, de forma paradigmática, 

existencializar e reverberar com tanta envergadura, criatividade e originalidade aquilo, mormente, 

experimentado na esfera do culto ou liturgia.  Dizendo de outro modo, Abdias, pelos dados de nossa 

pesquisa, “incorporou” o santo, foi “possuído” pelas divindades nas encruzilhadas da vida.  

 

Interpretamos, nesse horizonte, que operou-se no seu imaginário afro-religioso uma 

experiência de poderosa identificação não apenas pensada, mas sobretudo vivida à flor da pele na 

tessitura do cotidiano. Essa vivência comunhonal segue ancorada na tradição africana mediante a qual 

o sagrado não é um departamento da vida, mas, antes, engloba toda realidade. E nessa mundividência, 

seres humanos (bem como toda ordem criada) e divindades situam-se em planos diferenciados mas 

não antagônicos. Desse modo, se tudo, nessa acepção, é sagrado (matas, ervas, mares etc.), a fortiori 

o ser humano. A realidade é envolta de mistério e místico, nessa perspectiva, não se refere a pessoas 

com dons ou competências extraordinárias, mas aquele ou aquela que capta o escondido em todas as 

coisas, o que vê para além das aparências. Destaca Boff (2008, p. 138): 

Há pessoas que são tomadas por essa experiência do mistério. São os místicos. Eles 

vivem o que escreveu o poeta e místico inglês William Blake (1757-1827): ‘Ver um 

mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da 

mão e a eternidade numa hora.  

 

O músico e pesquisador Spírito Santo em seu blog linguagem, cultura e sociedade 

escreve: Abdias: O Exu revoltado no Kalunga-Orun. E explica: ‘Para quem ainda 

não sabe, Kalunga para os povos da Angola atual e seus milhões de descendentes no 

Brasil é o meio líquido, um lugar mítico e impreciso, volátil, que separa o mundo 
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dos vivos do mundo dos mortos. Orun, pelo que imagino é coisa parecida para os 

yorubás e para os adeptos do candomblé no Brasil [...]. 
  

Diz ainda:  

 
Me lembro claramente de ter estado junto do Abdias do Nascimento, em eventos do 

Movimento Negro durante esta época. Num deles, na praça de alimentação do 

Shopping Center da Gávea, durante um show do grupo Vissungo, Abdias me apareceu 

lá para as tantas dançando glorioso, vestido de Exu das Sete Encruzilhadas, com uma 

capa vermelha esvoaçante, assustando a empáfia militante de uma garotada radical 

negro-careta que achava que a causa tinha que ser carrancuda para se dar ao respeito. 

Na hora gostei, mas só agora me dou conta de que Abdias já sabia muito bem o valor 

que a cultura tem como estratégia de luta contra iniquidades como o racismo. Afinal 

– distraído eu era!”. 

 

Lindinalva Amaro Barbosa que escolheu como objeto de pesquisa de mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens A poética negra de Abdias Nascimento, faz memória 

do dia inspirador para a pesquisadora em que Abdias recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) aos 7 de julho de 2000. Conta Barbosa (2009, p. 14):  

 

No dia 07 de junho, no salão Nobre da Reitoria da UFBA, lotado por militantes do 

Movimento Negro e demais movimentos sociais, autoridades, estudantes e 

trabalhadores, Abdias do Nascimento receberia o título de doutor Honoris Causa por 

aquela Universidade. Naquele momento, a sua primeira palavra também foi para Exu.   

 

 

Segundo Barbosa, Abdias, antes de seu discurso, proferiu o poema “Padê de Exu libertador”. 

Na sequência, criticou o posicionamento da Academia no que se referia à exclusão do negro, 

interpelando à mesma universidade acerca da implementação de políticas reparatórias e de inserção 

do negro no mundo acadêmico exclusivista. Mas algo singularmente desconcertante surpreendia e 

chamava a atenção da pesquisadora. Registra Barbosa (2009, p. 16:):  

 

O poema dedicado a Exu me instigou a tentar compreender como aquele homem 

conseguia estar naquele lugar, dizer aquelas coisas e daquela maneira: com poesia e 

rebeldia, atribuindo a Exu a situação a ele colocada, ao mesmo tempo, como o 

próprio Exu, insubordinando-se e contestando a ordem estabelecida [grifos nossos]. 

 
 

Ney Lopes, apresentando a obra autobiográfica de Abdias produzida por Semog, escreve que 

o livro abriga a história do Abdias “protéico (tanto no sentido de multifacetado, poliédrico, quanto no 

de elemento químico, orgânico, indispensável à nutrição da consciência negra no Brasil), também o 

Abdias ‘despistador’” (NASCIMENTO, 2006). 

 

E continua Lopes: 
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Pois quando o racismo pensa que Abdias está no terreiro da Gomeia, em Caxias, com 

o barco de suas iaôs, ele está, por incrível sortilégio, com elas no palco aristocrático 

do Teatro Municipal, quando questionada a qualidade de sua dramaturgia, eis Roger 

Bastide equiparando a importância de Sortilégio a de Native Son, de Richard Wright; 

quando se supõe que ele esteja sonhando a utopia de um Estado nacional 

quilombista, ele está mesmo é fazendo a cabeça do líder Brizola para, pela primeira 

vez, engajar um partido político brasileiro na luta racial, quando se acredita que ele 

esteja sitiado em Lagos, Nigéria, ele está livre, lecionando na Universidade de 

Buffalo, quando se pensa que ele está idealizando um certame de exaltação à Beleza 

Negra, ele está, depois de frutíferas uniões com duas cintilantes negras estrelas, 

unindo seu destino à jovem amada anglo-saxônica, companheira e esteio de sua 

veneranda maturidade.  

 
 

Pelo exposto por Ney Lopes, apreende-se, na sua inapreensibilidade, a alma exúnica de 

Abdias. Eis, pois, santo e cavalo partejando uma mesma e única dinâmica prenhe de paradoxo, 

contradição, ambiguidade e ubiquidade. Tal deus, tal devoto. Locus profundos de identificação e 

parecenças são estabelecidos, conforme Abdias no PEL, “ao bruxuleio das velas”. E quaisquer 

palavras se apequenam em face do que dimana da experiência mística capaz de enlaçar o cavalo e o 

santo. “Apenas o místico não poderia ser identificado em palavras, mas sem palavras sim, já que é 

uma Arkhé subsistente na linguagem ao modo de um pano de fundo oculto em meio aos protocolos 

de entendimento” (SODRÉ, 2017, p. 98). 

 

Para a ialorixá, ativista e escritora, Mãe Beata de Yemanjá279, a força que Abdias tinha e 

transmitia provinha dos orixás. Diz a sacerdotisa: “Era por isso que ele tinha essa força, porque tinha 

a força de Xangô e de Oxum”. Mediante a força dos orixás Abdias dinamizava sua existência e 

atividade. Assim se exprime Mãe Beata na mesma entrevista, falando com emoção acerca de Abdias, 

companheiro de vida e batalha:  

 

Eu não quero falar apenas para o meu povo do Ilê Omi Oju Arô, eu não quero falar 

somente para o povo do candomblé, eu quero falar para o povo como um todo, 

religiosamente, culturalmente, politicamente. Eu quero falar para este povo, para 

gregos e troianos, não importa. Para o negro e o branco. Eu não quero falar somente 

para o Brasil. Eu quero ter oportunidade de levar esta palavra, este eco de Abdias 

para muito longe [...]. Isso ele fazia com grande propriedade. Nos dava ferramenta, 

nos dava eco, não só dentro do Brasil como lá fora. Através da arte, da cultura... nós 

temos de a todo momento trazer à baila o nome desse grande homem, deste grande 

homem negro que veio para nos entregar esta força, porque ele não morreu; ele está 

neste momento que eu estou falando. Você pode acreditar numa mulher semi-

analfabeta ter força para estar falando aqui sobre Abdias? Não é uma coisa 

sobrenatural? É a força de Exu, o grande dinamizador do Ayê, aquele que mais se 

parece com o ser humano, o homem. E Abdias era tudo isto.    

                                                 
279 Ancestralidade – Ocupação Abdias Nascimento (2016): https://www.youtube.com/watch?v=zQWdD76GYr0 
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Desde uma mística sob o signo da ancestralidade africana, acreditamos ser plausível dizer: 

“Abdias virou deus” – conforme designa Spirito Santo: “O Exu revoltado no Kalunga-Orun”. São 

emblemáticas e dignas de menção a proclamação feita a Abdias pelo ator, diretor e dramaturgo 

Ângelo Flávio280: 

 

Abdias, meu amigo, hoje, 24 de maio, terça-feira, o Orum enfeitado te abraça. Daqui, 

uma saudade vestida em lágrimas. Ainda estou aprendendo a renascer. Daí uma 

celebração: Ogum, Oxum e Yemanjá organizaram tua festa. Todos os Orixás 

celebraram as tuas honrarias281 [grifos nossos]. 

 
 

Pelo que sustentamos, são pertinentes e relevantes as palavras de Jean Pierre Vernant (2006, 

p. 88), e são também dignas de serem atribuídas à relação místico-religiosa Abdias↔Exu:   

Para o oráculo de Delfos, ‘Conheça-te a ti mesmo’ significava: fica ciente de que 

não és deus e não cometas o erro de pretender tornar-te um. Para o Sócrates de Platão, 

que retoma a frase a seu modo, ela quer dizer: conhece o deus que, em ti, és tu 

mesmo. Esforça-te por te tornares, tanto quanto possível, semelhante ao deus.   

5.8  Exu, Ariadne do Negro revoltado 

 

Ariadne, na mitologia grega, é a filha de Minos, rei de Creta. Movida por um amor engajado 

auxilia Teseu, mediante o oferecimento de um fio (“fio de Ariadne”) a se libertar do labirinto do 

Minotauro. Na trajetória de Abdias Nascimento, como expusemos em nossa obra, Exu desempenha 

essa ditosa função. Se a religiosidade/espiritualidade pode ser considerada o “fio de Ariadne”, Exu – 

nessa feliz metáfora – comparece como “Ariadne”, o amigo e companheiro dos humanos em seus 

labirintos ou encruzilhadas, o doador do fio.  

 

Não assumimos a possibilidade de discorrermos sobre um “Exu puro”, ensejando formular, 

ingloriamente, como que uma dogmática sobre o deus das encruzilhadas. Reiteramos as palavras de 

Simas e Rufino (2018, p. 9) “NAS BANDAS DE CÁ BAIXAM SANTOS que a África não viu”. Em 

outros termos, no Brasil há exus “inventados” pela preta gente em atos insurgentes de resistência e 

revolta. Nesse sentido, Exu, a divindade mensageira do panteão nagô, é ressignificada no contexto de 

dominação escravista.  

 

                                                 
280 Fundador da Companhia de Teatro Abdias Nascimento.  
281 O Teatro Experimental do Negro – Ocupação Abdias Nascimento (2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=8SlG0UDCdeQ. 
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Divindade ligada ao mercado, ao comércio, às encruzilhadas, Exu encarna a noção 

de mudança e de dinamismo ao romper com o quadro rigoroso das normas culturais, 

ao mesmo tempo em que zela pelo equilíbrio estrutural. Daí sua originalidade. No 

Brasil, Exu assumiu todos esses atributos, além da revolta de uma cultura de 

resistência contra os valores impostos pela sociedade dominante. Ou seja, Exu reúne 

em si todos os elementos de uma metáfora expressiva que simboliza a cultura negra 

em situação hostil. Para sobreviver e afirmar-se, ele se serve dos símbolos 

antagônicos, por excelência da religião dominante e veicula uma visão de mundo 

própria, na qual a ênfase é colocada na contestação (MUNANGA, 2018, p. 118). 

 

Então, o Exu ou os exus de Abdias assumem funções e dinâmicas diaspóricas muito peculiares 

e muito aliadas às hermenêuticas acerca do santo no processo de libertação do povo negro; e isso 

corrobora a premissa segundo a qual inexiste realidade fora do domínio da interpretação282.  

 

Em primeiro lugar, por causa da escravidão, Exu foi utilizado pelos negros em suas 

lutas contra os brancos, enquanto patrono da bruxaria. Assim seu caráter sinistro se 

acentuou em detrimento do mensageiro. O fanfarrão tornou-se um deus cruel, que 

mata, envenena e enlouquece. Essa crueldade tinha razão de ser: Exu queria se 

apresentar a seus fiéis como um salvador e um amigo indulgente (BASTIDE apud 

MUNANGA, 2018, p. 118). 

 

 Para a nossa tese, oportunas e relevantes as palavras de Kabengele Munanga (2018, p. 

118) quando diz: “Essa ideia de contestação da estrutura desigual e da salvação é muito forte na 

pintura e no discurso de Abdias Nascimento (1914-2011) associados à imagem de Exu” [grifos 

nossos].  E escreve ainda:  

 

Aos novos significados e às novas funções de Exu corresponde uma nova iconografia 

afro-brasileira reunindo os símbolos das religiões negro-africanas e da religião 

católica. Uma iconografia que podemos considerar como uma verdadeira síntese e, 

portanto, capaz de aplicação do conceito de sincretismo, formal e tematicamente. Às 

funções originais (africanas) acrescentaram-se as novas (afro-brasilidades), como a 

contestação, a revolta e a libertação da condição de escravizados (MUNANGA, 

2018, p. 118). 

 

Abdias Nascimento, “o cavalo do santo no terreiro da história”, numa sociedade organizada 

sob o binarismo de oposição (Deus versus diabo, branco versus negro etc.) assume como Exu o lado 

do demo. Não sendo o diabo (tal como o pensar judaico-cristão concebe), faz-se diabo. Escreve 

                                                 
282

 Sob o prisma da Ciência da Religião, atenho-me, fundamentalmente, sobre como Abdias interpretou e incorporou o 

“mais humano dos orixás”. E isso nos situa no plano de uma hermenêutica (não a única). Para o negro revoltado, assim 

colhemos no labor da pesquisa, Exu constituiu a potência nutriz e motriz de sua longa e multifacetada atividade, o que 

faz eco à história de luta de sobrevivência e inventividade da gente preta diaspórica. Contudo, é possível que outras 

biografias engendrem sobre Exu ou Zé-Pelintra narrativas divergentes. Talvez seja de bom tom que um cientista da 

religião se esquive, quanto possível, de generalizações universalizantes. Ademais, como adverte Monique Augras (2009, 

p. 58), “entre os policiais que sobem o morro, quantos não serão também devotos de Zé Pelintra?”. 
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Munanga (2018, p. 118): “O trikster ioruba é revestido dos atributos do Diabo católico para instilar 

sub-repticiamente os conceitos revitalizantes de sua continuidade e de sua identidade cultural”. No 

que diz respeito à biografia de Abdias, podemos dizer que ao esfregar sua religiosidade no rosto de 

uma sociedade vincadamente cristã e orientada pelo desejo de brancura, Abdias incorpora, em 

peripécias de místicas insurgentes de revolta, o Exu “diabolizado” e o diabo “exunizado” (SILVA, 

2015). E isso constitui uma hermenêutica, uma vivência e uma possibilidade de se dizer o sagrado, 

que pode ser, como Exu, mau ou bom, diabólico ou simbólico, a depender das circunstâncias. O 

“diabo de Abdias” foi sonhar com a liberdade possível com o auxílio do “Exu libertador”. E fala 

Abdias em entrevista: 

 

[...] o Exu até mesmo na visão do sagrado, na prática do sagrado, ele representa essa 

liberdade total. Inclusive, ele é tão liberto que ele agride todas as situações 

convencionais, todas as situações caducas do que já foi, ele procura agredir, ele 

procura destruir, ele procura sempre colocar uma visão nova, uma coisa nova na 

estrada do ser humano. 

 

Emblematicamente, Carlos Moore, entrevistando Abdias, o lembra que ambos fizeram uma 

promessa de entrarem juntos no inferno; o que Abdias confirma e assente cumprir. Decerto, o referido 

pacto não reverberava uma questão religiosa no âmbito escatológico cristão, mas uma consciência de 

estarem, em virtude de seus posicionamentos, do lado oposto ao do status quo. Desse modo, defender 

as coisas do santo “do lado de fora”, isto é, no domínio cívico, conforme ouvira da boca de Mãe 

Senhora, significou para Abdias defender os orixás, a cultura, a estética, as epistemologias; numa 

palavra, a vida da população negra. E assumir-se, assim, tão preto e “cavalgar” com seus deuses em 

peripécias insubordinadas significou assumir o lugar social do maldito e estuporar desde dentro o que 

se supunha fixado e estabelecido.   

 

A partir do labor da pesquisa, cremos, pois, que o “diabo” Abdias foi sua paixão pelo humano, 

sua paixão pela igualdade e sua paixão pela LIBERDADE. Por esses valores, lutou e morreu como 

um “Quixote irado” – cavaleiro solitário com Exu no lombo cravado, cavalo em cavaleiro 

transformado! 

 

Testemunha Aracy283 acerca de Abdias Nascimento:  

Ele tinha uma relação muito estreita com os orixás; coisa que a gente guardava 

debaixo de sete capas e ele verbalizava. Ele tratava Exu como se fosse seu 

companheiro; isso naquela ocasião, há trinta anos atrás, trinta e cinco anos atrás, 

                                                 
283 Ancestralidade – Ocupação Abdias (2016). Cf. https://www.youtube.com/watch?v=etdCl7I70mc . Acesso em: 4 de 

dezembro 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=etdCl7I70mc


334 

 

talvez eu não entendesse como ele tinha uma integração muito grande com a sua 

ancestralidade, com a sua origem, com a sua história. Então, Exu para ele era algo 

que me chocava naquela ocasião e que hoje eu entendo com a maior facilidade do 

mundo, porque Exu é um orixá como um outro qualquer, mas ele vai na frente 

abrindo os caminhos. Ele é o orixá responsável pelo movimento, pela mudança, pela 

mutação. Então, qualquer coisa que ele começava, qualquer discurso, ele fazia uma 

louvação a Exu [grifos nossos]. 

 

Valiosas e dignas de menção são também as palavras do próprio Abdias quando narra em 

entrevista:  

Na Câmara do Senado sempre foi assim: Eu deixei o plenário num espanto. Porque 

lá sempre se começava com Jesus Cristo... tem lá um crucifixo e coisa... Eles pedem 

a proteção de Jesus Cristo e tal... E eu começava falando em Olorum, eu chamava 

Olorum e pedia a Exu; a Olorum para nos dar a proteção e Exu para nos dar a palavra 

exata, porque ele é o dono da palavra; pedia para ele me dar inspiração das palavras 

que vinham na minha boca e coisa... e eu acho que deu certo, porque aqueles 

deputados, aqueles senadores dançaram miudinho comigo... [nesse momento 

perguntou: não sei se vocês leram aquele Combate ao Racismo?] E quando 

aqueles camaradas vinham discutir o racismo comigo... a palavra surgia na hora 

exata e eles ficavam com a boca tapada... eu falava mesmo... [...] (BARBOSA, 2009, 

p. 161). 

 

Por fim, encerramos com a narrativa do dia em que Abdias recebeu a outorga do título de 

cidadão baiano pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia em 4 de junho de 2009; logo, dois 

anos antes de seu falecimento. Segundo Barbosa, o espaço estava cheio de crianças e jovens 

participantes de inúmeras organizações negras. E nesse encontro emerge a imagem do lutador – o 

“cavalo do santo – fisicamente debilitado. Narra Barbosa (2009, p. 194): 

 

Considerei emblemática a presença deste público juvenil, principalmente pela 

contemplação da figura de Abdias do Nascimento, sentado à mesa trajado de azul... 

muito fragilizado fisicamente, mas mantendo aquela mesma expressão determinada 

no olhar. Ao lado de personalidades como Mãe Stela de Oxossi, Yalorixá do Ilê Axé 

Opô Afonjá, e Luiza Bairros, atual secretária estadual de Promoção da Igualdade e 

veterana militante do movimento negro, Abdias não conseguiu proferir o discurso 

final da cerimônia. Saudou os ‘nascidos e não nascidos,’ agradeceu e pediu desculpas 

ao público dizendo: ‘Vocês sabem que eu não tenho condições...’, enquanto 

desabava num choro nunca antes visto por mim e erguia a mão com o punho fechado, 

gesto marcante dos militantes negros, sempre utilizado por Abdias em suas 

intervenções. 

 

E diz ainda Barbosa:  

 

Fiquei imaginando, o que aquelas crianças e jovens saberiam de Abdias do 

Nascimento, da sua vida, das suas lutas, da sua obra, erros e acertos? Enfim, o que 

será que aquele povo ‘recém-nascido’ saberia sobre outras pessoas afro-brasileiras 

que fizeram a história do Brasil?  
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Cremos ser aplicáveis à trajetória de Abdias as palavras que o próprio negro revoltado colocou 

na boca da ialorixá em Sortilégio II: “Exu apenas ajudou. Mas foi no amadurecimento que ele se uniu 

a Ogun. Os dois deram um nó aos fios desunidos... foi isso que aconteceu [...]” (NASCIMENTO, 

1979, p. 125).  

 

E tão ditoso e indispensável auxílio fez de Abdias, conforme o mesmo escreve em Sortilégio, 

um negro de “pulso firme, coração lúcido... cabeça amorosa”. 

 

E reiteramos, ipsis litteris: “Exu apenas ajudou”.     

 

5.9 A mística do morrer: o axexê do “boi de piranha” (De Exu a Oxalá) 

 

Abordar a morte a partir do axexê implica acessar um sistema cultural/religioso, tal como o 

experimentado por Abdias, em que a morte não é uma questão filosófica abstrata, mas uma 

experiência implicativamente ritual. Dizendo de outro modo, a morte, nessa acepção, não é questão 

de livro, mas de rito; não é um problema a ser resolvido ou um enigma a ser decifrado, mas uma 

passagem a ser realizada – uma travessia grávida de símbolos e ritos em função de um destino, cuja 

trajetória fora acompanhada por Exu.   

 

Desse modo, investigar como Abdias lidou com a morte e o morrer traz consigo o interesse 

confessado de captar em que medida a experiência religiosa enraizada na ancestralidade africana 

encheu de sentido o viver e o morrer do místico diaspórico centrado na afirmação da vida. Mas falar 

da morte e do morrer a partir da compreensão de Abdias é falar de uma experiência humana pensada 

por um velho-ancião, o que confere ao dado analisado contornos e hermenêuticas singulares.  

 

Na acepção ancestral africana a velhice está mais próxima do começo e, portanto, da fonte da 

vida que pulsa. E nessa perceptiva cultural/religiosa o morrer tem um sabor e um saber festivos e 

outorga um status de envergadura ao que faz a inescapável passagem. Não se pleiteia, pois, o céu dos 

santos e santas, conforme o ideário judaico-cristão, tampouco uma recompensa eterna em virtude de 

uma vida sem pecado. A propósito, rigorosamente falando, na espiritualidade nagô não há nem céu e 

nem inferno, nem “santos” e nem “pecadores” – há os seres humanos enlaçados com o sagrado.     
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O viver/morrer tal como evidenciou Abdias, enuncia até nesta dramática situação-limite o 

tomar posse de pensares e saberes decoloniais. A morte e o morrer, dessa feita, abdiasianamente 

pensados, situam-se também, a nosso juízo, no plano da “diferença colonial”.   

 

A morte sob as lentes africanas e afrodiaspóricas não é assunto de domínio clínico ou relegado 

ao plano do comércio funerário, conforme a modernidade ocidental, mas, antes, e sobretudo, é questão 

religiosa, ritual e familiar. Vivos e mortos estão implicados na ocorrência mais terrível e dramática 

da experiência humana. A pergunta que se faz mister é: como Abdias se posicionou diante da 

inescapável realidade da morte? Como a significou?  

 

Carlos Moore e Elisa Larkin Nascimento, no contexto dos 90 anos de Abdias, o entrevistam 

em sua casa no bairro da Glória, Rio de Janeiro. Moore pergunta:  

 

Abdias todos os dias, agora, quando você acorda, você tem que lidar com uma 

realidade que nenhum de nós conhece ainda; mas um dia vamos conhecer a 

proximidade da morte. Como você sente isso? Como você vive, como você lida com 

essa coisa cotidiana? Especialmente, porque você tem uma crença nos Orixás, na vida 

além desta vida. Como você lida com esta morte que está constantemente em torno de 

você?  

 

Abdias responde a Moore com voz mansa e serena: “Eu não lido contra ela, contra essa 

imagem da morte... Eu não brigo com essa imagem; pelo contrário, eu marcho ao encontro dela com 

muita serenidade”. 

   

Religiosidade que ensina a viver, ensina, de igual modo, a morrer; se a mística enche a vida 

de sentido, também o faz com a morte que, tal como compreendeu e explicitou Abdias, não está do 

lado oposto da vida (viver versus morrer); mas, antes, participa da mesma dinâmica do existir pulsivo 

na duplicidade Ayê/Orum. Pode-se dizer, na mística nascimentista, o contrário da vida não é a morte, 

mas a vida sem Vida – sem potência, sem viço – sem axé, sem liberdade. A morte, destarte, é acolhida 

como realidade integrante da totalidade da vida e manifestação da caducidade e do limite humanos 

que nenhum orixá pode livrar, nem o polivalente Exu. O mito narrado por Prandi (2001, p. 65-66) 

intitulado Exu não pode vencer a morte ajuda nessa compreensão284.  

 

                                                 
284 Prandi (2001, p. 506-507) também conta o mito Obatalá cria Icu, a Morte. O mito narra que os homens atravessados 

de prepotência quiseram ser como os orixás. Os seres humanos “começaram a se imaginar com os poderes que eram 

próprios dos orixás... E Obatalá decidiu que os homens deveriam morrer; cada um num certo tempo, numa certa hora”.   
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Vencer a morte escapa ao limite humano; contudo, fica a possibilidade de significá-la. Por 

isso, o morrer assume um caráter não apenas biológico, mas também, sociocultural-religioso. Pensar 

e significar a morte é inerente à competência simbólica, apanágio dos seres humanos. Abdias 

Nascimento oferece, nessa perspectiva, a partir de seu posicionamento diante da morte uma 

mundividência enraizada no solo ancestral africano.  

 

Abdias pensa a morte no coração do rito (axexê); é um imaginar na ritualidade que torna o 

factual irrevogável e inalienável para tudo que vive uma experiência inconfundivelmente humana. Só 

o homem ritualiza a morte e dessa forma ele pode, inclusive, não morrer. O rito (no caso, o axexê) 

vem em socorro da Vida que se projeta para além de si mesma, considerando e respeitando a morte, 

mas transpassando-a, desde as funduras, sob a luz dos símbolos.  

 

Em Abdias, a questão da morte, como também a vida, era assunto não apenas relegado ao 

plano individual. A vida assim não era concebida como um dom precioso concedido por Deus a uma 

pessoa (isoladamente pensada) para que possa desfrutar o máximo de suas maravilhas. Essa, a 

propósito, é uma perspectiva sobre a qual se erige a sociedade moderna eurocêntrica. Tal 

entendimento pode ser traduzido no provérbio popular: “Cada um por si e Deus por todos”.    

   

    O ideário de vida/morte abdiasiano, num plano diametralmente oposto à plataforma 

individualista da modernidade ocidental, pode ser devidamente pensado a partir da lógica ancestral 

do Ubuntu, segundo a qual o indivíduo não pode ser pensado fora do espectro coletivo. Nesse universo 

de pensamento e sentimento o “eu sou” é indissociável do “nós somos”, o “eu posso” do “nós 

podemos”, e o “eu vivo” do “nós vivemos”, inclusive, ou sobretudo, os mortos.  

 

Desse modo, a vida/morte pessoal tem, irrevogavelmente, imbricações e implicações 

comunitárias. Por essa razão, quaisquer considerações acerca da vida de Abdias que 

desconsiderassem essa lógica de pertencimento pan-africano estariam fadadas, desde os primeiros 

passos, ao fracasso. É, pois, dentro desse escopo relacional alteritariamente empenhativo que 

podemos conceber a vida/morte de Abdias sob as lentes do sacrifício em função da vida liberta da 

coletividade negra, não só do Brasil mas de todo o mundo. Explana Abdias em chave 

confessadamente sacrificial (In: ALMADA, 2009, p. 17):  

 
Eu não vim trazer a calmaria das almas mortas, das inteligências petrificadas, 

dos que não querem fazer onda à flor das águas. [...] Eu estava mesmo disposto 

a assumir o papel de ‘boi de piranha’. Todo mundo foge desse papel, mas eu 
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não me importo. Se eu for sacrificado em nome do meu povo, estou 

recompensado de tudo. Toda minha vida é isto mesmo, é o que indica toda 

minha biografia.  

 

Abdias, desse modo, interpreta sua trajetória biográfica como existência doada, vida 

livremente entregue como um “boi de piranha”. Nesse horizonte, a sorte da coletividade excede, 

sobremodo, sua felicidade pessoal; sua vida vivida no Ayê não é maior que a vitória e liberdade de 

todos e todas, em cuja memória ele viverá. Dessa feita, a vida entregue como sacrifico não está 

referida a uma ausência de paixão ou desistência da luta, mas um oferecimento em função da vida 

mais potencializada. 

 Podemos, então, a partir, das indicações biográficas do negro revoltado, captar na longeva e 

plurifacetada trajetória de Abdias uma tríplice função que confere a sua existência um lugar de real 

grandeza na grande família africana e afrodiaspórica. Abdias, a um só tempo, fez-se: sacerdote (no 

oferecimento diário do ebó de suas palavras); altar (sobre o qual Exu foi invocado para plantar o seu 

axé) e vítima (no livre oferecimento de sua vida como um “boi de piranha”).  

 

Sem a pretensão de discutir acerca da teoria do sacrifício postulada por Henri Hubert e Marcel 

Maus, o que também extrapolaria aos limites de nosso trabalho, faz-se oportuno assinalar que uma 

possível leitura da trajetória de Abdias sob as lentes do sacrifício, tal como expusemos acima, se 

acerca das disposições sacrificais que Mauss (2017, p. 79) atribuiu, com exclusividade, a um ser 

mítico, um deus; por exemplo, Jesus ou Exu285. Expõe o sociólogo:   

 
Há no entanto um caso em que está ausente todo cálculo egoísta. Trata-se do 

sacrifício do deus, pois o deus que se sacrifica dá sem retorno. É que dessa 

vez todo intermediário desapareceu. O deus, que é ao mesmo tempo o 

sacrificante, coincide com a vítima e mesmo, às vezes, com o sacrificador. 

Aqui, todos os diversos elementos se confundem. Só que essa confusão só é 

possível para seres míticos, isto é, ideais. 

  

Abdias, propriamente falando, não é um ser mítico, tampouco um deus; contudo, sob o 

enfoque de uma experiência religiosa afrodiaspórica, conforme a que abordamos, verifica-se, no 

biografado objeto de nossa pesquisa, uma mística vivida em hybris, isto é, no descomedimento, na 

                                                 
285 Diz o professor Vagner Gonçalves Silva: “Exu então ele representa o próprio sacrifico”. Fazendo associação da 

atividade de Exu com o postulado de Mauss sobre o sacrifício, o professor afirma: “O sacrifício possui basicamente três 

dimensões: existe o ser sacrificado, o sacrificante e o sacrificador. Nas mitologias que eu recolhi de Exu, que foram cerca 

de duzentos mitos, ao longo da África, Cuba, Brasil, Caribe, em geral, Exu ocupa esses três lugares da tríade do Mauss 

sobre o sacrifício. Então, Exu é aquele que sacrifica, Exu é aquele que é sacrificado. Há vários mitos que contam como 

Exu foi sacrificado. E Exu é o sacrificador, ele faz o sacrifício”. Videoteca: Aula inaugural do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Religião: “Exu Brasil, senhor de muitos nomes”, ministrada pelo professor Vagner Silva. Publicado pela 

TVPUC São Paulo em 10 de março de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=BjIC6vHNlcw 
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ultrapassagem dos limites – na transgressão. Nesse horizonte, podemos pensar a mística atrevida de 

Abdias. Ele mesmo se apresenta (ideativamente) como disposto a se colocar no lugar da vítima e, 

dessa forma, mediar a relação do seu povo com o processo libertário, explicitamente, dependente do 

auxílio das divindades, Exu, em especial. Formulando de outro modo, na marcha da libertação entre 

o povo negro e a divindade jaz o “boi de piranha”, um “boi” bravo – um “boi” revoltado.  

   

Nas palavras de Mauss (2017, p. 76) todo sacrifício “consiste em estabelecer uma 

comunicação entre o mundo sagrado e o mundo profano por intermédio de uma vitima, isto é, uma 

coisa destruída durante a cerimônia”. E diz ainda que “a vítima não chega necessariamente ao 

sacrifício com uma natureza religiosa acabada e definida: é o próprio sacrifício que lhe confere essa 

natureza”.  

 

Em se tratando de Abdias Nascimento, a vítima não é pensada como um animal a ser imolada 

num templo religioso ou num espaço previamente definido e preparado para a sua execução. O 

templo, abdiasianamente falando, é o mundo; sagrada é a luta e o sangue é o axé, o ingrediente 

necessário para a “afirmação da vida” da coletividade. “A vítima é o intermediário pelo qual a 

corrente se estabelece” (MAUSS, 2017, p. 38).  

 

Não sem razões místicas na ordem do enfrentamento pela sorte coletiva, Abdias (1983, p. 88-

89) enuncia que enseja “abrochar no coração o ixé da bravura”, e na certeza da vitória final de seu 

povo proclama o místico combatente que, em face da libertação de sua gente, “pouco significa nossa 

vida/ e nada importa a sepultura” (NASCIMENTO, 1983, p. 88-89).  Na mística nascimentista a 

morte não tem a última palavra.  

                      

Como numa gira sacrossanta, na obra Axés o primeiro poema é para Exu, o último para Oxalá. 

Assim é um xirê, assim é o livro, assim a existência. Não se trata, pois, de uma linha reta com começo, 

meio e fim, mas de uma circularidade que faz com que o axé – energia vital – circule e se expanda na 

dinâmica aquém/além. Se o padê abre, o axexê ao findar reinaugura um novo tempo, funda uma nova 

ordem e estabelece paradoxalmente um princípio sem fim na conjunção eternizada Ayê-Orun. Eis 

porque assinala Santos (1986, p. 235) que sem axexê, “não há começo, não há existência”.  

 

Fato que não podemos desprezar é que Abdias não “faz” padê/axexê como um membro de 

terreiro, uma figura ilustre do candomblé, tampouco um babalorixá. O fazer abdiasiano, 

surpreendente e desconsertadamente, dá-se no plano místico-poético. A fantasia e a imaginação são, 
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pois, os recursos do poeta. É mediante tais insubmissas e abusadas vias que Abdias vive terreiros no 

coração da história. Mediante a poética, a imaginação, a fantasia, a ilusão, a alma assume planos, 

lugares e disposições inimagináveis e impossíveis na nua e crua realidade.  

 

Mediante a poesia, Abdias se intromete no sagrado, faz-se um exímio “babalorixá”, faz-se a 

própria comunidade em xirê, faz-se no santo e faz-se o próprio santo. A poesia mística de Abdias o 

faz “habitar as estrelas” e é a partir desse plano que contempla todas as coisas, as do Ayê e as do 

Orum. E desde esse lugar/não lugar – morada dos poetas – ele, Abdias, o próprio, num vôo 

incontrolável de imaginação e fantasia criadora antecipa o seu axexê. Reiteramos, axexê indevido no 

plano real, porém, possível e realizável poética e misticamente.  

 

Abdias Nascimento (1983, p. 97) no poema/oriki “Regresso ao Orum”286, que antecede na 

obra o poema “Axexê de Oxalá”, já enuncia intercalando voz, vida, morte e rito: “Minha voz jaz 

esquecida/ sepultada orquídea da agonia/ Temos todos a sorte merecida/ nos avatares que Ifá anuncia/ 

Destino meu e teu no pó truncado/ silene escuridão sepulcrária/ Invoco o mistério do axexê cifrado/ 

no regresso ao Orum da carne mortuária”.  

 

O primeiro verso do poema acima diz: “Já ouvi vozes emudecidas/ apunhaladas na fonte do 

grito/ Inexistentes seres entristecidos/ silenciados ao peso do granito [...]”. São essas “vozes 

emudecidas” que se abrem para o diálogo com o sagrado e descortinam seus destinos “nos avatares 

que Ifá anuncia” para além dos contextos de sofrimento e massacre. Ao “invocar o mistério do axexê 

cifrado”, possibilidades outras são abertas bem como a afirmação que na pele/lombo maltratado de 

cada negro habita o secreto que vibra por uma vida mais Viva e cheia de significado.   

 

 Se no “Regresso ao Orum” Abdias como que abre a cortina de sua compreensão acerca da 

morte enquanto caminho de reinvenção da vida pulsiva, será no poema/oriki “Axexê em Oxalá” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 99-104) que o poeta vai escancarar as portas da espiritualidade porquanto 

se intromete no coração do mistério em estado de “parentela mística”. Dessa feita, vida e morte 

apresentam-se como questão por excelência religiosa. E é nesse horizonte de compreensão que o 

negro místico se dirige ao sagrado. Se no PEL Abdias inicia o poema/oriki dirigindo-se ao orixá 

dinamizador do sistema rezando “Ó, Exu...”, no axexê o místico, na primeira linha, exclama:    

 

                                                 
286 Poema dedicado ao amigo Jardel Filho, como escreve Abdias em dedicatória, “no dia de sua volta às origens”.  
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‘Ó rei Oxalá/ mãe de Deus’/ pênis e vagina/ fonte da progenitura/ sem excisão nem 

circuncisão/ receba o meu próprio axexê/ em antecipada oferta/ curvo-me em dobalê 

de respeito/ no iká da minha devoção/. Sobre minha cabeça/ ainda quente escorre o/ 

sangue dos pombos e/ das cabras brancas/ sacrificadas em teu nome/ o sangue salpica 

a alvura das/ contas do teu colar/ cingindo meu pescoço/ banhando do teu sangue vim/ 

Oxalufã/ projetado no teu sangue vou/ Oxaguiã/ caminhando ramos de manjericão e 

alecrim (NASCIMENTO, 1983, p. 99).       
 

No excerto do poema supracitado vê-se com clareza um pensar místico-poético de profundo 

enlace. E é o próprio sujeito poético que oferece diretamente o axexê a Oxalá e relata o sangue “ainda 

quente” a escorrer sobre sua cabeça. E o místico só enseja libertar-se dos limites de lógicas 

aprisionadoras a fim de “existir em liberdade”. Por isso, diz: “Deixa-me antes de ir/ empunhar o teu 

opaxorô/ com ele quero tocar o universo dos mitos/ libertar-me dos limites/ nevados da lógica/ possuir 

a realidade/ superior do Orum/ na prática do rito/ palmilhar o chão do Ayê/ onde o existir/ é existir 

em liberdade/”.   

 

 Pensar pois, a trajetória de Abdias de Exu a Oxalá, ou de padê à axexê, ou ainda como 

escrevem Simas e Rufino (2018, p. 113-119), “o exusiáco e o oxalufânico”, implica acolher místicas 

que rodopiam reinventando letras, nomes e (re)existências em liberdade. O herói, nesse horizonte, é 

o ancestre, isto é, aquele cuja coletividade não só esquece seus feitos como o celebra enquanto 

memória potente.     

 

O místico de forma agenciada assume a direção de seu funeral; e num empoderamento só 

possível de ser descrito em chave religiosa com seu pênis transformado em opá, insígnia de Oxalá, 

toca no “princípio-fim-princípio”, isto é, na vida que inesgotavelmente gira 

 

Sob teu opá do mistério/ comando o mistério do/ meu próprio funeral/ tuas cinzas e 

teus cipestres/ coroam minha cabeça/ enquanto meu pênis opá/ toca o sagrado do 

princípio-fim-princípio/ de tua carne em mim/ gerada no útero-falo/ ao rolar da 

perpetuação/ dos seres humanos/ de todos os viventes/ pedras e pássaros e rios e/ flores 

e o fogo de tua/ paixão e compaixão que/ no aiyê e no orum agasalham todos nós/ teus 

filhos/ no amor/ na vida/ na morte.  

                                                                                                         Axé Babá.    
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Figura 22 – Abdias Nascimento 

Fonte: NASCIMENTO, 1979, p. 122 

 
   
 

 

“Escuridão de noite profunda... olhos parecendo um universo sem estrelas... Cabelos duros, 

indomáveis... Pernas talhadas em bronze... punhos de aço...” (NASCIMENTO, 1979, p. 122). 
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Figura 23 – Abdias Nascimento na peça Sortilégio. 

Fonte: http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/abdias-nascimento/o-teatro-dentro-de-mim/?content_link=7 

 

 

Ecce homo 

 

“...invulnerável sou ao raio inimigo pelo axé de Exu cingido desafio o golpe dos tratantes.” 

(NASCIMENTO, 1983, p. 31) 
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CONCLUSÃO 

 

Para falarmos em nossa tese do enlace místico da díade Abdias↔Exu no âmbito da 

“patronagem mística” lançamos mão da oportuna e bem-vinda metáfora “cavalo do santo”, cara ao 

povo do axé. Considerar, a partir da multifacetada trajetória de Abdias, a relação devoto↔divindade 

fazendo uso do cavalo como representação imagética da vivência religiosa afro-brasileira, reverbera 

incorporação de potências que subvertem o cânone do pensar antropocêntrico e logocêntrico do 

Ocidente de brancura. O cavalo carrega consigo simbólicas de potências e movências do corpo.   

  Na relação Abdias↔Exu nossa pesquisa colheu narrativas na ordem do agenciamento e do 

empoderamento. A vivência com os orixás, em geral, e, particularmente com Exu, o dinamizador por 

excelência, encheu a vida do negro revoltado de viço e poder. Nesse sentido, Exu constitui a força 

nutriz e motriz e da longeva e plurifacetada trajetória de Abdias. Verificamos e confirmamos em 

nossa investigação o que tínhamos como hipótese: a presença de Exu se espraiou no conjunto da vida 

do místico-ativista (poesia, teatro, pintura, política etc). Por essa razão, podemos dizer que onde 

esteve Abdias lá estiveram os orixás, com especial destaque, Exu, o dinamizador – a divindade mais 

próxima dos humanos – o excelso patrono.  

Para demonstrarmos que tal vivência de enlace com o sagrado faz eco à trajetória da negra 

gente, no primeiro capítulo do trabalho abordamos práticas místicas em estado germinal na 

crudelíssima travessia atlântica. O primeiro capítulo intitulado “Deuses diaspóricos e a gênese de uma 

mística de protest-ação na encruzilhada atlântica” trouxe a compreensão segundo a qual seres 

humanos e divindades são, no pensar afro, realidades que não se dissociam. Trazendo memórias em 

seus corpos, a população negra respondeu de forma resiliente e inventiva às agruras infernais dos 

tumbeiros ensaiando já “em pleno mar” uma história de heroísmo a partir de peripécias culturais e 

religiosas. Numa leitura simbólica, captamos o Atlântico como encruzilhada, isto é, território de Exu; 

logo, lugar das possibilidades inventivas.  

No segundo capítulo, intitulado “Abdias Nascimento: biografia mística do herói de mil faces”, 

buscamos acessar, no limite de nossa tese, a biografia de Abdias sob o enfoque do sagrado. A partir 

do material colhido, verificamos o lugar central que a experiência religiosa ocupou na vida do 

intelectual e ativista negro, a ponto de sua biografia não se justificar fora dos referencias religiosos 

africanos e diaspóricos. Exu, de modo especial, exerceu, pelo que coletamos na pesquisa, papel 

indispensável na trajetória de do negro revoltado. Desse modo, constatamos que a trajetória heroica 

de Abdias foi nutrida, movida e significada pelo sagrado, nomeadamente Exu. Por essa razão, 

conforme comprovamos, seu heroísmo multifacetado não resultou de competências ou atributos 
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individuais, mas de companhias sobrenaturais sem as quais o negro revoltado não chegaria onde 

chegou. Essa convicção acerca do poder religioso é colhida, dentre outras fontes, no testemunho do 

próprio Abdias.   

No terceiro capítulo, intitulado “Só Exu vence a demanda colonial, desamarra o corpo e solta 

a língua: Sortilégio do Dr. Emanuel/Abdias”, expusemos como Abdias, pelo sagrado, responde à 

colonialidade de poder cujo projeto de dominação invizibiliza/oculta corpos e sequestra a fala/língua. 

Sublinhamos o lugar sagrado conferido à palavra e ao corpo no universo africano. Essa compreensão 

vai atravessar os arranjos religiosos afro-brasileiros e também, conforme expusemos, a vida de 

Abdias.   A saga do Dr. Emanuel na peça Sortilégio é tomada como exemplo-chave do papel libertador 

de Exu – libertação do corpo e da fala.   

 “Abdias, o Dom Quixote irado e o místico de olhos abertos” foi o título do quarto capítulo. 

Tratamos de forma concisa a trajetória de Abdias sob o enfoque simbólico. A experiência travada 

com o orixá Exu dinamizou o corpo do negro revoltado, e sua luta vivida numa espécie de quixotismo 

quilombista seguiu mergulhada num tipo de mística que o fez ver o invisível das coisas e todas as 

coisas a partir do invisível. Os mesmos olhos que se abriram para o sagrado das coisas foram os olhos 

atentos à leitura crítica dos processos históricos de massacre da população negra. A expressão “Olhos 

abertos”, nesse horizonte, significa uma competência mística que não separa o sagrado do profano, a 

fé da sociedade, a experiência dos orixás dos processos libertários da população negra.  

No quinto capítulo, intitulado “Exu Pelintra e as místicas nascimentistas: místicas negras 

importam”, refletimos sobre a experiência mística de Abdias, sobre sua exemplaridade e sobre o que 

tal experiência credibiliza em termos de práticas ou peripécias culturais e religiosas partejadas no 

contexto de diáspora. Consideramos que a experiência religiosa de Abdias não apenas faz eco às 

peripécias culturais e espirituais da população negra como as credibiliza enquanto potências  

produtoras de resistência, resiliência e encanto inventivo.   

Pelas encruzilhadas percorridas no desenvolvimento de nossa tese, podemos, nesta parte final, 

dizer que conseguimos confirmar nossas hipóteses. Religiosidade, espiritualidade ou místicas 

compuseram a saga da população negra desde a travessia atlântica, constituindo apetrechos ou 

municiamentos potentes. Nesse sentido, acessar a história da população negra nas Américas implica 

levar a serio a religiosidade enquanto fator de sobrevivência, resistência e inventividade. A partir da 

trajetória de Abdias verificamos que se não podemos negligenciar o lugar social e o lugar 

epistemológico do sujeito do discurso, de igual modo, não podemos descuidar do lugar de potência. 

Desse lugar mistérico emergem agenciamentos e empoderamentos capazes de estuporar e estilhaçar 

cânones enrijecidos, tanto da direita quanto da esquerda.     
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Outra hipótese confirmada é a de que Exu foi significado por Abdias como fonte inesgotável 

de força e poder. Exu fez-se presença indispensável na vida e na obra do ativista. Pelo que colhemos 

em nossa pesquisa, para Abdias, era Exu que abria os caminhos, que o enchia de um “poder 

indestrutível”, que lhe dava a palavra certa, que desbancava o adversário, que conferia um viés 

epistemológico etc. Numa palavra, Abdias praticou Exu no domínio público. Podemos dizer que 

Abdias fez de sua vida uma liturgia agradável aos orixás; fez de sua palavra um ebó entregue a Exu, 

e de seu corpo, o “punho” do santo. Abdias, desse modo, existencializou Exu – “incorporou” o santo 

no “terreiro da história”. 

Mas, conforme um provérbio calabari, “são os homens que tornam os deuses importantes”. 

Nessa perspectiva, se Exu ajudou Abdias, o negro revoltado também ajudou o orixá; o fez mais 

importante e conhecido. Religiosamente falando, Abdias é cria do Rio de Janeiro, mais 

especificamente do Morro da Mangueira e da Baixada Fluminense. Abdias tirou os orixás dos 

confinamentos da periferia e os levou ao coração do mundo. E como um Prometeu, “roubou” o fogo 

dos terreiros e distribuiu à humanidade, pretos e brancos. Disse de variados modos que podemos 

acessar Exu na religiosidade, na política, na estética, na erótica, na dramaturgia, na poesia, na dança, 

na epistemologia etc. Dessa feita, se Exu foi para Abdias um libertador, o contrário também é 

verdadeiro.         

O negro revoltado não apenas vivenciou a religiosidade no plano cívico de forma sui generis, 

mas foi, ao mesmo tempo, um intelectual negro que, cônscio de seu lugar social, racial, religioso e 

epistêmico conferiu à religiosidade/espiritualidade (mística) afro um estatuto epistemológico de real 

grandeza que cruzamos em nossa obra com o que Rufino e Simas nomearam de epistemologias das 

macumbas. Para Abdias, candomblé, umbanda e toda peripécia religiosa africana e diaspórica 

escondem/revelam dizeres, saberes e poderes.  

Acessar, pois, a biografia de Abdias sob as lentes do sagrado, nomeadamente Exu, não apenas 

nos remete a uma experiência religiosa de unidade cósmica na qual os reinos animal, mineral e vegetal 

se interpretam e se retroalimentam numa cadeia viva e dinâmica de forças, quanto nos conduz a pensar 

o cavalgar (no Ayê e Orun) como questão de mobilidade expansivo-transgressora suficientemente 

capaz de transgredir quaisquer limites e, consequentemente, conquistar e assumir quaisquer espaços 

de poder e de prazer no corpo social. Desse modo, a experiência mística cristalizada no enlace 

Abdias↔Exu apresentou-se como fator de agenciamento, protagonismo e empoderamento.  

Por essa razão, a trajetória plurifacetária de Abdias reverbera o dado místico como condictio 

sine qua non do heroísmo. Em outros termos, no rastro da experiência africana e afrodiaspórica, a 

religiosidade/espiritualidade constitui na biografia de Abdias a sua arma mais poderosa.   
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A presença de Exu nas encruzilhadas da vida o fez um ser apetrechado ou municiado. A 

experiência da fé constelada na competência ubiquitária de Exu constitui-se em ferramenta para o 

enfrentamento, para a luta e para o combate, não somente contra o racismo, o genocídio da população 

negra e o mito da democracia racial, mas também para a recuperação e afirmação dos valores 

civilizatórios africanos e diaspóricos sequestrados.  

 Não encontramos em nossa pesquisa nenhuma obra (tese, dissertação, artigo ou livro) que 

tenha se dedicado a abordar a trajetória de Abdias sob o viés da religiosidade, embora essa dimensão 

seja quase sempre considerada. Contudo, a nosso juízo, o mundo místico de Abdias é, mormente, 

tratado de forma periférica ou marginal. Dizendo de outro modo, é como se a religiosidade fosse um 

apêndice ou nota de rodapé na trajetória do ativista. Nossa tese, nesse sentido, traz consigo algumas 

contribuições que julgamos fundamentais:  

No bojo da Lei Federal 10.639, colaborar no entendimento do valor de biografias negras como 

fonte histórica. Nesse sentido, o trabalho de resgatar e valorizar histórias de vidas traz valiosos 

materiais que muito tem a dizer do Brasil e para um Brasil que se deseja mais pulsivo e plural. Ler 

essas biografias sob o enfoque religioso, pode ser um auspicioso campo de trabalho para o cientista 

da Religião que deseje levar a serio a religiosidade vivida na cotidianidade e, quase sempre, no 

anonimato.  

A propósito, para além de Abdias, há um sem-número de biografias místicas soterradas que 

merecem trabalhos corajosos para que venham à baila. E quantas peripécias culturais e religiosas 

potentes tem o Brasil, para além do candomblé e da umbanda, que a trajetória de Abdias pode 

credibilizar?    

Pensamos que outra contribuição que nossa tese oferece é o fato de eleger um não iniciado no 

candomblé, nas palavras do próprio Abdias, um leigo. Importante investigar como o candomblé e 

demais produções religiosas afro-brasileiras, para além dos limites dos terreiros, pode significar 

trajetórias.  

Quando lidamos com biografias, podemos investigar como as pessoas sentem, lidam e 

interpretam seus sistemas religiosos. Nossa tese, nesse sentido, abordou Exu sob as lentes de Abdias. 

O tema de nossa tese poderia ser: “Semânticas do orixá Exu segundo Abdias Nascimento”.  A 

religiosidade de Abdias, embora beba nas fontes da afro-brasilidade, é única, singular e irrepetível. 

Investigar, no âmbito da Ciência da Religião, tais processos de subjetivação do sagrado é uma obra 

de singular valor.   

Nossa tese também contribui para o resgate da autoestima da população negra no sentido de 

conhecer seus heróis e seus místicos, seus caminhos ou encruzilhadas espirituais. Julgo de grande 

importância, por exemplo, fazer entender que as religiões afro-brasileiras, mediante outras lógicas e 
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racionalidades, produzem seus mestres da espiritualidade com práticas promotoras de agenciamento, 

empoderamento, sapiência, saúde e sentido para a vida.   

No que se refere ao orixá Exu, nossa tese, a partir de Abdias, contribui não apenas para a 

população negra ou para o povo do candomblé, mas para todo o Brasil no sentido de se apropriar da 

simbólica de Exu não apenas como signo religioso stricto sensu, mas também como instância 

antropológica, pedagógica, psicológica, epistemológica etc. Abdias confere a Exu o status de 

grandeza civilizacional. A encruzilhada, nesse sentido, assume um lugar de potência epistemológica.   

Entendemos que nossa tese abre caminhos para futuras pesquisas sobre o mundo místico de 

Abdias. Não foi possível, no limite da pesquisa, aprofundar a rica produção pictórica do ativista. 

Acredito que outras pesquisas possam, de forma mais delimitada, abordar obras que trazem consigo 

a subjetividade e o inconsciente de um místico para o qual pintar era forma sublime de comunhão 

com as divindades. Abdias chega a dizer que pintava como se estivesse em transe. A obra Axés do 

sangue e da esperança (orikis) é, a nosso juízo, um Tratado de Mística Afro-brasileira que merece 

ser investigado com o mais refinado rigor.    

Por fim, a maior dificuldade da tese, por incrível que pareça, foi abordar a vida de um homem 

tão vasto, tão polifônico, tão multifacetado e tão exúnico como Abdias. Acho que Abdias Nascimento 

é encruzilhada em pessoa – um aurum non vulgi; non vulgi sed complexus!  

Quanto à pretensão confessada na introdução da tese de recompor alguidares em minhas letras 

inventadas, não sei se cheguei a bom termo. Mas, se as letras inventadas neste trabalho mirongado 

não forem suficientes para reconstituir, pelo menos alguns alguidares quebrados pela colonialidade e 

pelo escravista de ontem e de hoje, quando eu morrer... que meu corpo se transforme em alguidar 

Que seja eu os alguidares que quis recompor; e nas letras enfarofadas de meu lombo preto eu possa 

(intransferivelmente) ofertá-lo com sorriso largo de “contente erê, ao Deus Pai/Mãe de todos nós. 

Diante do Celeste direi cantando e dançando das místicas que fizeram do meu povo uma gente altiva, 

uma raça nobre, um quilombo feliz; também direi que cada palavra por mim escrita (com a lâmina 

afiada da ancestral navalha), agora entremesclada com marafo e dendê é, sim, meu corpo e meu 

sangue, e que minha vida vivida na carne não foi mais valiosa e nem mais saborosa que os ebós de 

meus versos que no reverso preparou padês para ofertar.   

Findo, pois, com o sentimento interior de ter absorvido pouco, apreendido pouco e de ter dito 

pouco. Mas, é hora de findar... “cantar para o santo subir”. E se o assunto é encruzilhada, não se pode 

ficar quando a hora é de partir. Por isso, faço minhas as palavras de negro revoltado: “... tenho muito 

a caminhar, muita encruza a farejar”.  

E conforme meu sapientíssimo avô, Silvino: “Seja lá que santo for, ora pro nobis!”. 
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