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RESUMO 
  

Este trabalho se propõem refletir sobre o conjunto de pensamentos que conformam a 

percepção da juventude de terreiro na perspectiva das relações raciais no Brasil. Os 

múltiplos fatores que compõem as experiências destes jovens, serão a chave para 

compreender a forma psíquico-partilhada e psico-cindida de “estar, perceber e transitar 

no mundo” como corpos “dicotomizados”, apropriados, patologizados e sequestrados, 

observando o legado traumático das relações raciais no Brasil e a forma como se refletem 

sobre a juventude preta e branca de terreiro. Construídas sob a égide do que chamarei de 

esquizoracialidade, essas reflexões projetam-se da experiência dos próprios jovens, e nas 

discussões da fronteira cientifica que alçam a temática racial para outros campos de 

conhecimentos, que tangem as categorias de estudos sobre o pensamento africana e 

decolonial, além dos estudos brasileiros sobre branquitude. O campo se construiu 

submerso na demanda dos jovens pretos, para além das fronteiras do terreiro e em torno 

da psique do racismo, de modo que cada “cena” do campo etnográfico foi apropriada para 

criar importantes territórios de entendimento 

Palavras-chave: Esquizorracialidade, Juventude de Terreiro e Relações Raciais, 

Blindagem Cognitiva 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This work intends to think of the set of thoughts that conform the perception of the terreiro 

youth in the perspective of race relations in Brazil. The multiple factors that compose the 

experiences of these young people will be the key to understanding the psychic-shared 

and psycho-split form of "being, perceiving and transiting the world" as "dichotomized", 

appropriate, pathologized and kidnapped bodies, observing the traumatic legacy of race 

relations in Brazil and how they are reflected on black youth and terreiro. Constructed 

under the aegis of what I will call schizoraciality, these reflections are projected from the 

experience of the young people themselves, and from discussions of the scientific frontier 

that elevate racial themes to other fields of knowledge that touch upon the categories of 

studies on African thought and decolonial, in addition to the Brazilian studies on 

whiteness. The field was built submerged in the demand of black youth, beyond the 

boundaries of the terreiro and around the psyche of racism, so that each "scene" of the 

ethnographic field was appropriate to create important territories of understanding 

Keywors: Schizoraciality, Terreiro Youth and Race Relations, Cognitive Shielding 
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INTRODUÇÃO 

A PSIQUE DO RACISMO COMO PONTO DE PARTIDA. 

 

A trajetória deste campo etnográfico surgiu de múltiplas e simultâneas 

experiências ao longo de dois anos. Uma delas ocorreu quando me encontrava em um 

evento da juventude de terreiro, rede de juventude de que eventualmente participava. 

O discurso em torno da experiência do corpo negro no mundo e da estrutura de 

“racialização” que se impõe sobre este corpo são questões emergentes no momento de 

crise ética da sociedade brasileira. Em 2015, no início deste campo, o racismo já era uma 

discussão dominada pelas várias linguagens utilizadas pela juventude preta 1 . Essas 

linguagens extrapolam o campo do discurso e se metamorfoseiam em outras expressões, 

tais como: grupos de dança que evocam uma corporeidade africana – como os festivais 

de passinho e festas de kuduro; produção de quadrinhos e videologs que discutem filmes 

e documentários nacionais e  internacionais sobre o tema; coletivos de debates; blogs 

sobre experiências do racismo; criação de páginas na internet para hospedar literaturas 

africanas ou sobre o tema; grupos fechados em redes sociais e projetos em canais no 

Youtube2 que resultam em debates em programas de televisão de ampla audiência. Na 

realidade, o campo se conforma nesses diversos meios de interlocução usados por jovens 

pretos em seus locais cotidiano de seus locais virtuais e presenciais.  

Por ocasião dessas discussões, fui convidada a participar do evento da juventude 

de terreiro, e este foi o lugar de foram extraídas as narrativas que me saltaram aos olhos. 

A proposta da rede daquele ano foi entregar aos jovens a autonomia da condução das 

discussões. O tema escolhido por eles foi a experiência racial no terreiro e fora dele.  

                                                           
1 A escolha da categoria preta/ preto, ao invés de negros, veio da iniciativa de uma jovem de terreiro, que 

ao conhecer a história do tráfico escravo do porto do Rio de Janeiro, numa palestra do Instituto dos Pretos 

Novos (IPN), me contou que essa era a forma adequada de autonomear-nos. Em outra oportunidade, ouvi 

de uma jovem quilombola, que sua avó, que também é mãe de santo em sua comunidade, a havia ensinado 

que preto, era o que não tinha dono, já o negro era o escravizado com dono e por esse motivo chamavam b 

“nego de fulano”, “negro de ciclano”. 

2  É um site de compartilhamento de vídeos enviados pelos usuários através da internet. O termo vem do 

Inglês “you” que significa “você” e “tube” que significa “tubo” ou “canal”, mas é usado na gíria para 

designar “televisão”. Retirado 

de:https://www.google.com.br/search?q=significado+youtube&oq=significado+you&aqs=chrome.1.69i5

7j0l5.9979j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 em 13/09/2017. 
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O encontro contou com a participação de diversas casas de santo, com propósito 

especialmente voltado para a atuação dos jovens em suas comunidades. A proposta 

escolhida compreendia os temas que transversalizaram os espaços simbólicos e físicos 

dos terreiros.   

Com o objetivo de refletir sobre sua forma de existir no mundo – e por força dessa 

vivência – tais reflexões se ancoram no trauma produzido pelo racismo. Nesse sentido, o 

seu impacto na família, na infância, nas questões de gênero, nas relações institucionais, 

na educação e na produção da memória social coletiva, está insuficientemente voltado 

para dimensão de seu eco, e posteriormente veremos, também, para a natureza de sua 

fúria e complexidade. 

O imbricado conflito estabelecido na experiência deste campo se revelará no 

micro espaço de tantas possibilidades que foi o Encontro da Juventude Terreiro no Estado 

do Rio de Janeiro no ano de 2015. O evento ocorreu com a participação de jovens e 

sacerdotes de todas as localidades do Estado e teve a duração de dois dias.  

A discussão sobre a branquitude emergiu como uma complexa questão no espaço 

de terreiro. A juventude preta de terreiro reivindicou, com pleno domínio de sua 

experiência racial dentro e fora do espaço sagrado, uma nova percepção dos saberes 

dominados pela tradição afro brasileira, que compreendem e reivindicam uma apreensão 

centrada em suas origens africanas, sobretudo pautando seus valores a partir da visão de 

mundo e contexto de origens de seus “protagonistas”: os Inkices, Voduns, Caboclos e 

Orixás.  Este fato revigorou o meu olhar sobre a expectativa da pesquisa. Com ela, 

pretendo caminhar numa direção para além de uma etnografia, registrar uma proposta 

conceitual para pensar o campo e o que dele foi necessário compreender. 

No Capítulo I, abordarei a iniciação a este campo de análise. Digo iniciação 

porque  a prática do campo se tornou um longo ritual de muitos encontros com a 

população preta da periferia, e foi através desses encontros que a percepção de uma 

“sincronicidade” se construiu, e esta será a justa imersão necessária para entender os 

valores, saberes e práticas que ordenam organicamente os espaços de terreiro, as favelas 

e as periferias onde majoritariamente circulam esses jovens. Estes múltiplos fatores serão 

a chave para compreender a forma psíquico-partilhada e psico-cindida de estar, perceber 

e transitar no mundo como um corpo dicotomizado que chamaremos de Esquizo. Todo o 
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campo se construiu submerso na demanda dos jovens pretos, para além das fronteiras do 

terreiro e em torno da psique do racismo, de modo que cada “cena” de onde “falam os 

iniciados” criam  importantes territórios de entendimento.  

No capítulo II estes territórios se revelam através da estruturação do imaginário 

racial, que reafirma a subalternidade negra já instaurada no imaginário coletivo da 

sociedade, realizando seu movimento contínuo para a sua instauração também no 

imaginário afro-religioso.  

No capítulo III, situamos o que estamos chamando de “experiências 

afrocentradas”, observando como se refletem sobre a juventude preta e de terreiro, o 

legado traumático das relações raciais no Brasil, construídas sob a égide do que chamarei 

de esquizorracialidade, frente à experiência e reflexão dos próprios jovens na relação 

estabelecida entre a sociedade racista e a comunidade preta. A invenção de desta categoria 

ocupará um capítulo deste trabalho. 
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CAPITULO 1 

O FATO REVELADOR: ESQUIZORRACIALIDADE NA RODA DE XANGÔ, 

RITUAIS DE INTERAÇÃO ENTRE OS JOVENS DE TERREIRO  

Cenas e caminhos abertos por Exu - Falam os iniciados. 

Cena 1 - Meia noite de Exu 

Ele se encontrava no fundo do salão, absolutamente mudo. Era negro como a 

noite, o que parecia significar parte de seu apelido. Conhecido por sua irreverência por 

todo o grupo, o jovem Meia noite de Exu parecia aguardar o seu momento, e ele chegou, 

bem quando o funcionário da Secretaria Estadual de Saúde começou a dizer que os 

jovens participantes da rede não estavam interessados em nada além de “usufruir da boa 

vida” de viajar e se hospedar em hotéis caros, com dinheiro público3. A “bronca” 

terminou com o petulante representante do Estado, proibindo os jovens de terreiro em 

um próximo encontro, de comer o que encontrassem na geladeira do quarto do hotel, 

pois teriam, como recomendou “que arrumar uma forma de pagar”. 

 Meia noite, de chapéu estilo panamá, cor bege, roupa toda branca e cordão de 

prata reluzente, levantou-se. Encarou o homem mal enjambrado e perguntou:  

- Eu sou filho de Exu, eu como sempre o que tiver pela frente, se eu quiser. Por 

acaso, o Sr. está nos acusando de mortos de fome? 

Os jovens em torno se entreolharam. Meia Noite não parecia estar “sozinho”. 

Falava com a irreverência de sempre, mas com o tom um pouco sobrenatural. Ninguém 

jamais saberá “do que” primeiro experimentou tratá-lo com desdém, mas Meia Noite foi 

agigantando seu ar de mistério. Seguiu seu inquérito: 

- Acaso o Sr. quis dizer que nós não deveríamos estar em hotéis, comendo do bom 

e do melhor? Por acaso não merecemos? 

O homem começou a titubear: 

- Eu não disse isso menino! 

- Menino não, me chame de Meia Noite de E-X-U! 

O homem arregalou os olhos. Mas Meia Noite continuou: 

- Responde moço!? Qual é seu nome mesmo? 

O homem fechou a cara e fez que não queria mais conversar com ele. Meia Noite 

então detonou: 

- Esses caras do governo querem ver a gente morto ou na cadeia. Nós somos tudo 

preto e eles olham pra nós e sentem a mão coçar pra lançar a chibatada. Mete bronca aí 

moço! Acaba de falar que eu vou é comer tudo que está aqui nesse hotel. E de graça…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
3 A Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Conferências de Juventude – CONJUV e Governos 

Federal, articulavam os meios para custear as passagens e hospedagem para os jovens que compunham as 

cadeiras criadas pela Secretaria Nacional de Juventude e o Juventude Viva, além de apoiar os encontros e 

fóruns realizados para que pudessem articular ações e políticas públicas.  
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Os jovens negros, como vimos até aqui, estão a interrogar-se sobre sua condição 

de existência, e entre estes, estão aqueles que transformaram suas percepções em 

relativizações sem compromisso; os que aparentam superação e os que experimentam a 

liberdade de poder esvaziar seus porões emotivos. A juventude de terreiro, organizada em 

uma rede nacional, compõem essas vozes que, a partir da visão afro-religiosa, questionam 

a violenta realidade que os envolve. O primeiro passo desse processo é o reconhecimento 

de sua negritude através dos esquemas simbólicos que envolvem a cosmogonia das 

religiões de matriz africana.  

A situação se deu no início do evento Encontro Nacional e Estadual da Juventude 

de Terreiro no Rio de Janeiro que ocorreu em um hotel no centro da cidade. Os jovens 

ritualmente paramentados, se preparavam para todo o cronograma de discussões que o 

encontro prometia. O primeiro ato foi “A Roda de Xirê”, onde a juventude participante 

canta e dança as cantigas louvando a cada um dos Orixás, como ocorre tradicionalmente 

nas Casas de Candomblé. Em seguida foram os pontos de Umbanda e Jurema, celebrando 

a presença de jovens de diversos estados e municípios, pertencentes às várias religiões de 

de matriz africana.  

O espaço se propunha promover a troca entre jovens de terreiro, em sua maioria 

adolescentes entre 12 e 24 anos, e, por esse motivo, a presença dos sacerdotes e pessoas 

mais velhas de terreiro teve como objetivo garantir a participação de jovens menores de 

dezoito anos.  O encontro teve o apoio Secretaria de Saúde do Estado, e incluiu palestras 

de profissionais da saúde e a presença de algumas lideranças ligadas à militância pela 

politicas pública para saúde no terreiro. Uma dessas lideranças realizou uma fala que 

provocou os jovens a dar respostas ao encontro de juventude da rede. O representante, 

que se identificou primeiramente dessa forma, acusou a juventude de terreiro de não 

ocupar o espaço político que deveriam, neste caso, referindo-se à vaga na Secretaria 

Nacional de Juventude- SNJ, destinada a Jovens de Terreiro, criada nos Governos Lula-

Dilma. Em um segundo momento, o representante falou longamente de sua dedicação e 

atuação na Secretaria Estadual de Saúde, antes de dar prosseguimento a sua narrativa 

austera, que culminou em uma acusação a juventude de terreiro, que segundo dizia  

Vocês vão aos encontros, não é de graça! Ficam lá, se comportando de forma 

escrachada, nos encontros que realizavam em iniciativas governamentais, 
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financiada pela SNJ (...)4 Isso quer dizer que vocês não podem sair de seus 

terreiros...Isso é uma questão de educação! Vocês estão lá para assistirem as 

palestras e participarem do evento, e não para ficarem pulando como macacos 

pra lá e pra cá, não para ficar de conversinhas, passeando nos shoppings…. 

Vocês precisam ter consciência das coisas! Tem que saber que não é de graça! 

Se hospedar de graça à custa do governo para comer tudo que há na geladeira, 

sem querer saber quem é que vai pagar (...) vocês não aprenderam nada, jovens 

já discriminados, deveriam se portar, para merecem uma voz na construção de 

políticas públicas de seu interesse. 

Este foi o primeiro fato provocador, este e tantos outros associados à racialização 

dos sujeitos foram as chaves que constituíram a ideia de esquizoracialidade, através dos 

quais os mecanismos de subalternização e o uso “inocente” da branquitude operam.  

O jovem negro, que se identificou como Obassi5, tomou seu lugar na atividade 

que se iniciava. Tratava-se de um momento do evento chamado de Conversa Afiada, que 

consistiu em uma roda de conversa entre jovens, intermediado por aquele filho de Xangô, 

jovem celebrado como o mais experiente dentre aqueles. Obassi promoveu uma pequena 

sessão de vídeo sobre a racismo religioso, em uma sala onde estavam presentes cerca de 

50 jovens de toda parte do país e dos mais diversos terreiros de candomblé e umbanda. 

 A rodada de conversa atravessou variados temas, como gênero no candomblé, 

afrocentricidade, práticas política e o cuidado nos terreiros, mas no momento em que a 

pauta foi o racismo, a incômoda questão sobre os privilégios da branquitude no terreiro 

foi posta e um extenso debate se seguiu. Membros brancos, em sua maioria da umbanda, 

bastante ressentidos, defendiam-se, ofendidos com a acusação de distorção dos valores e 

símbolos afro religiosos, em que o comportamento racista no terreiro era utilizado para a 

manutenção dos privilégios da branquitude. Defendiam-se também, alegando uma 

democracia racial em relação às comunidades de axé que, segundo eles: “O candomblé 

indiferencia seus adeptos”. Por fim, iniciou-se uma espécie de exaltação a “grande dama 

do candomblé Gisele Omindarewá6”, a iyalorixá francesa. Alguns jovens negros pediam 

a palavra para testemunhar. Enquanto o microfone não os alcançava, falavam em voz alta, 

                                                           
4 Secretaria Nacional da Presidência da República. 2013. 

5 Como tradicionalmente são chamados os iniciados para o Orixá Xangô.  

6 Iyalorixá Gisele Omindarewá, conhecida como a “francesa no Candomblé”, foi iniciada no Axé da 

Goméia, no Rio de Janeiro. Sua produção intelectual como Antropóloga e escritora franco-brasileira, e sua 

estreita relação com autoridades religiosas africanas, estabelecida por causa do período em que residiu em 

solo africano, conferiu-lhe status nas comunidades de terreiro no Brasil. Fundou seu terreiro em Santa Cruz 

da Serra na cidade de Duque de Caxias, onde faleceu em 2016.   Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giselle_Cossard (Acessado em 08/05/2015) 
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horrorizados: “nunca sofri racismo no terreiro”, para apoiar os jovens brancos da religião. 

Outros aguardavam ansiosamente para que, em posse do microfone, pudessem narrar 

fatos que exemplificam a diferenciação de tratamento entre jovens negros e brancos, 

revelando a dinâmica social de poder da branquitude, denunciando como ela penetra os 

terreiros e lá também são naturalizados.  

Os rituais de interação que se mostram a partir daqui revelam-se complexos. Sobre 

os vários aspectos representacionais, devemos considerar as múltiplas vozes que se 

apresentam nas narrativas dos jovens pretos de terreiro, vozes enviesadas ora por suas 

próprias consciências políticas, ora pela manifestação de seus ancestrais na dinâmica 

Orun- Ará- consciente7, que diz respeito à manifestação da consciência ancestral em 

locução com a consciência do indivíduo. As metáforas apropriadas por Goffman 8 

( GOFFMAN, 1959) na análise sobre a ação teatral em papeis sociais pode ser aproveitada 

nesse trabalho no que tange aos papeis desempenhados por esses atores – visíveis e 

invisíveis, que se alternam na fala dos jovens de axé, expressando suas particulares formas 

de atuar no ambiente social. A análise, segundo o autor, não repousa na unidade 

psicológica do indivíduo, mas das relações que serão estabelecidas entre eles.  

A presença do Outro, geralmente, implica tanto no interesse de projeção de si, 

quanto na necessidade de se obter informações de seu interlocutor, este é o quadro que 

forma as “primeiras impressões” a respeito do Outro, e serve para definir a situação a ser 

apresentada, constituindo/fornecendo um contexto em que as pessoas são capazes de 

antecipar expectativas mútuas, com a finalidade de compreender a melhor condução para 

as respostas atendendo a expectativa outro. Um conjunto de indícios fornecem 

primariamente essas informações: aparência, estereótipos, experiências anteriores com 

pessoas parecidas, conduta, generalidades de traços psicológicos, que por outro lado, não 

garantem de forma conclusiva as informações necessárias a serem obtidas, dado que, no 

primeiro encontro, as crenças e objeções de uma pessoa não se apresentam com maiores 

profundidade. O papel a ser representado na interação de um indivíduo para um grupo, 

ou para outro sujeito, terá, segundo o antropólogo: “consequências implicitamente 

                                                           
7 Orun – Céu, referente ao mundo espiritual em interação com os vivos. Ará – corpo humano, onde o 

ancestral pode se manifestar.  

8 Erving Goffman - Cientista social, antropólogo, sociólogo e escritor canadense. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canadense
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pretendidas por ele, e que, de modo geral, as coisas são o que aparentam ser. Os pilares 

apresentados por Goffman são: a “maneira pela qual o indivíduo apresenta a si mesmo e 

as suas atividades comuns às outras pessoas; meios pelos quais dirige e regula a impressão 

que formam a seu respeito; e coisas que pode ou não fazer, enquanto realiza o seu 

desempenho diante delas.”( GOFFMAN, 1975 ) 

Aquilo que Goffman chamou de fachadas – artifícios para a manutenção da 

impressão do Outro em interação para a sustentação do Eu – neste caso,  envolve também 

o mundo sensível e intuitivo, que extrapolam o rés do chão da experiência vivenciada 

pelos sujeitos ao inferir a investigação para a coleta de informações com a finalidade de 

supor  sobre a expectativa do outro, o que o autor descreve como a técnica em que :  “o 

indivíduo terá de agir de  tal modo que, com ou sem intenção, expresse a si mesmo, e os 

outros por sua vez terão que ser de algum modo impressionados por ele” (GOFFMAN, 

1975, p. 12). 

As interações que envolvem o campo, estiveram enviesadas por situações que se 

desenrolaram tensionadas pelas hierarquias do universo racial, provocadas pelos jovens. 

As dificultadas interações que se seguiram desde então coexistiram com a criação de 

fachadas (GOFFMAN, 1960), claramente expostas nas cenas do campo, onde a exaustiva 

tentativa de manter a confusão entre o senso de humanidade e humanização do corpo 

preto de fato representou uma maneira de não perturbar os valores morais e universais 

sobre a desumanidade e os traumas operados pelo comportamento racista. Nesta 

perspectiva, os jovens brancos de terreiro mantiveram-se sob uma alternância de 

interações que iam do silêncio exasperado ao medo, de tal maneira que em grande parte 

do tempo abstiveram-se de se manifestar. Esta percepção revelou-se verdadeira quando o 

sacerdote branco – único jovem senhor na sala – tomou para si a tentativa do controle da 

situação, em defesa da presença de todos os brancos das religiões de matriz africana 

presentes em detrimento das experiências raciais que estava sendo enunciado pelos jovens 

pretos de terreiro. Desta maneiram, a esquizorracialidade começa a se revelar como um 

“ato” do comportamento, fixado na ideia interpretação interacional de Goffman, que a 

definiu como um: “(...) tipo mais teatral e contextual, de natureza não verbal e 

presumivelmente não intencional, quer esta comunicação seja arquitetada 

propositalmente quer não” (GOFFMAN, 1975, p. 14). Desta forma, as repetições das 
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atitudes dos atores sociais reproduzem a forma da experiência vivida a ser reutilizada 

como instrumento técnico de interpretação para atuações interacionais posteriormente, 

com o objetivo de imprimir impressões a quem assiste, atua e interage. 

Para essa etnógrafa, o que se seguiu durante todo o evento foi um intenso ritual de 

desencante e (re) encante de consciências, sobre experiências tão profundas e dolorosas 

que se tornaram repertórios do cotidiano a serem tocados e despertados. Dali saímos, eu 

mesmo e cada um daqueles jovens absolutamente transformados de alguma maneira.    
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CAPÍTULO 2 

“UMA RELIGIÃO DE NEGROS… ‘DITA’ RELIGIÃO DE MATRIZ 

AFRICANA” – O CAMPO DETERMINANDO SEU TEMA: A FORMAÇÃO DA 

VISÃO DA JUVENTUDE DE TERREIRO. 

Cenas e caminhos abertos por Oya: falam os iniciados  

Cena 2 - Oya  

 Manteve o braço levantado, disfarçando a raiva. Quando perceberam que ela 

queria falar cederam a vez. A dofonitinha 9  tinha fama de boas falas. Ela pegou o 

microfone e começou tranquila: 

- Gostaria de falar ao Sr. funcionário não identificado! Isso mais me parece 

racismo institucional! O Senhor chamou a gente de macacos? Porque alguém que 

representa a secretaria do governo que apoia esse encontro teria a coragem de vir aqui 

dizer que nós, jovens de Axé, estamos afim de nos esbaldar com dinheiro do governo...que 

afinal nem é do governo, é nosso, de impostos, pagos de tudo que consumimos, e que no 

final …(engasga) não vai pra gente, a gente chega no posto, é maltratado pelos 

enfermeiros, médicos, e aquelas “mulé” da triagem! Se a gente tiver com algum “vestígio” 

de nossa fé então, pode ser uma conta… é “tira esse troço do pescoço porque nem coloco 

a mão em você se não tirar!” (Imitando a fala de um funcionário do posto). 

O homem parado, olhava desconfiado todos a volta. 

Ela continuou: 

- Aí vem o Sr. aí … todo brancão, com ar de autoridade, dizer aqui pra gente que 

não deveríamos estar aqui nesse hotel cinco estrelas. Nem viajando pra cuidar dos 

NOSSOS interesses. Tentando ainda nos enganar com esse papo de dinheiro do governo? 

Vocês ainda acham que são donos dos escravos né? Vem aqui nos falar baboseira, nos 

dá esporro achando que a gente engole…. 

Foi aplaudida de pé pelos demais jovens, todos pretos, apenas dois jovens 

brancos levantaram-se para acompanhar as palmas. Todos os outros jovens brancos 

permaneceram sentados. O homem ensaiou, dizer alguma coisa, pegou o microfone e 

balbuciou; 

- Não foi bem isso que eu quis dizer... 

                   ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
9 Posição que o iniciado ocupa como noviço. segundo de um conjunto (barco) de iniciados 
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O jovem de terreiro compõe um complexo espaço de existência na sociedade. Nele 

coexistem um Ente – com toda sua força e potencialidade – e também um indivíduo em 

plena formação para a sociedade. Neste intercurso, os modos de convívio e 

hierarquizações que constituem os terreiros de matriz africana, diferenciam-se dos 

espaços sociais na cidade. Nos terreiros, as hierarquias são estabelecidas pela noção de 

ancestralidade, destinação operados por um profundo sistema ontológico e por cargos 

determinados por complexas cosmogonias. Desse modo, a idade cronológica não é 

determinante para legitimar o conhecimento, alterando o lugar e o nível de 

responsabilidade de um jovem que pode ser considerado uma mãe ou um pai na 

comunidade. Uma criança que detenha um cargo, ou que nasça abiaxé10, por exemplo, é 

para a comunidade, um espírito ancestral capaz a revelar conhecimento “adormecidos” 

por ocasião de seu retorno ao corpo humano, por esse motivo ocasionalmente à 

necessidade da iniciação. Além disso, representa grande força-fértil para toda 

comunidade. Em vista disso, um jovem pode representar para a comunidade de axé, uma 

autoridade, que, no entanto, jamais substituirá o saber adquirido pela experiência 

(informação oral)11.  

Outro aspecto que deve ser observado sobre a formação dos jovens de terreiro, em 

experiência de formação social, repousa na contradição gerada por arranjos e formas de 

sociabilidades distintas. No terreiro, o modelo de sociabilidade experimentado pelo jovem 

prioriza o convívio colaborativo, e o modelo de sociedade do ocidente – sistematicamente 

mergulhada pela violência física e simbólica – incentivam o comportamento mais 

individualista e competitivo. Para a compreensão que procuramos, é válido dizer que 

                                                           
10 Segundo o Dr. Babá King tradição africana, o abiaxé são pessoas nascidas para o Axé, ou seja, o 

nascimento estará cercado de prosperidade e equilíbrio, posto que a iniciação proporciona tais vantagens 

para a noviça gestante. Ainda segundo ele, estas crianças precisam dar continuidade ao seu ciclo iniciático 

depois de nascidas. A presença de abiaxés nos terreiros, são culturalmente celebradas no Brasil e na África, 

por se tratarem de sujeitos destinados a sorte, bem-aventuranças, compondo o corpo de força coletivo 

chamado axé. Babá King (Adesiná Síkirù Sálàmi) nasceu em Abeokutá, Nigéria. É Doutor em Sociologia 

na Universidade de São Paulo- USP.  Fonte acessada em 05/08/2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=KArqMchSMHY 

11 Explicação fornecida pelo Babalorixá Mimo da Oxum, iniciado aos 5 anos de idade no axé Parque 

Fluminense. Ele conta que seu apelido se deve ao fato de que a Orixá Oxum se manifestou apenas na 

cerimônia pública conhecida como Saída de Iyawô (noviço em estado de nascimento), em que o noviço é 

publicamente apresentado como um membro da sociedade de Axé. Mimo, foi o apelido dado a ele pela 

comunidade porque ele vestido ritualmente para Oxum parecia uma “bonequinha”, um “mimo de Oxum”. 

Visita ocorrida em 20/03/2017 na casa do Babalorixá no bairro da Tijuca, RJ. (In memoriam)  
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ambas as formas de comportamento competem na formação do jovem de terreiro, e sua 

educação e elaboração psicológica possuem tais características.   

Os valores culturais produzidos no terreiro, no entanto, dão conta de fortalecer os 

vínculos de comprometimento entre os jovens e a comunidade, de forma tal que, no 

espaço do terreiro, a noção de juventude não está relacionada a conduta não-responsiva. 

Ao contrário. O jovem de terreiro é considerado a continuidade da casa de axé, e em 

consequência disso, é incentivado a abraçar diversas responsabilidades que custam por 

muitas vezes abdicar de diversão e atividades comumente associadas a juventude. 

Segundo a Ekedji Lilian em conversa com uma Egbome12, enquanto se arrumavam para 

o candomblé que estava prestes a começar, sobre como foi ser jovem em uma casa de 

Axé:   

Você lembra, Dofona? Que agonia! Enquanto nossas amigas estavam indo pro 

baile as dez da noite, eu e você estávamos no terreiro desde de cedo! Às dez 

começava o Candomblé, nossa noitada era aqui, cuidando do santo! A gente 

deixava de beijar na boca, mas eu não me arrependo! Na época eu ficava 

revoltada, geral no baile, curtindo e nós de baiana... Não perdi a juventude, 

ganhei! Quando dei minha obrigação de sete anos, eles (os amigos) vieram 

aqui, ficaram emocionados sem entender o porquê... 

Em uma longa conversa em um terreiro de candomblé repleto de jovens, a 

liderança também, o Babalorixá Gilmar13, concordou em contar como foi sua trajetória, 

desde sua iniciação aos nove anos de idade, até a construção de seu terreiro. Em sua 

narrativa, é possível identificar o modelo de educação promovida no espaço de terreiro. 

Ele nos revela:  

Eu ensino aqui, no meu espaço de terreiro, as crianças a fazerem uma horta. 

Que não existe mais isso... antigamente, até na escola você aprendia a fazer 

uma horta... Hoje as crianças vão ali plantam uma chicória, plantam uma couve, 

plantam um milho, veem um milho crescer. Cuida da galinha, levam o bode 

pra pastar … varrem o quintal...acordam de manhã enrolam a suas esteiras, 

dobram os seus lençóis, coisas que não fazem em casa né? As crianças de hoje 

em dia levanta, vai correndo pra escola em cima da hora, a mãe vai lá, dobra o 

lençol e bah... quando ele chega, tá tudo prontinho… o almoço tá na mesa, o 

café da manhã tá pronto… aqui não! Aqui todos eles têm que se virar...Aqui 

as funções são divididas entre eles (…) 

                                                           
12  Literalmente “irmão mais velho”, categoria dada aos membros com mais de 9 anos de iniciação. 

Considerado como espiritualmente “adultos” para a comunidade de terreiro.  

13 Babalorixá iniciado aos 7 anos, sacerdote do Ilê Egbê Axé Oya Torun. 
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Podemos perceber através da fala do Babalorixá, que a formação do sujeito no 

terreiro está geralmente associada a práticas, hábitos e aprendizagens vinculadas a tarefas 

organizativas de ordem comunitária, que são também repletas de sentido ritual, e que 

podem ainda, estar ligadas à sacralidade contida nos aspectos feminino e masculino – 

compositores de um domínio territorial-simbólico importante no espaço do terreiro. 

Mesmo para os iniciados no final da adolescência, os aspectos hierárquicos de um 

terreiro exigem a criação de um parentesco simbólico, que recria a família e exige relações 

de convívio e responsabilidades. A aparente confusão entre os valores filosófico-

africanos partilhados – como o trabalho direcionado à manutenção e ao funcionamento 

da coletividade, recriados como norma social nos terreiros de candomblé – em oposição 

aos valores da sociedade ocidental individualista, foram, inicialmente, os gatilhos para 

pensar os paradigmas eurocêntricos e afrocentrados presentes no campo, como formas de 

perceber as relações raciais entre jovens pretos e brancos no candomblé. Essas relações 

são circunscritas também pelo modo como a sociedade organiza os grupos raciais: no 

sujeito branco paira a branquitude – e todo o privilégio acoplado a esta condição – e esta, 

refletirá no modo de vida e na forma como concebem os valores e as responsabilidades.   

Apontamos então, para o fato presenciado, na ocasião da visita a casa de um desses 

jovens, morador de uma favela na zona norte do Rio de Janeiro, que havia insistido no 

convite, para que eu visitasse a sua casa, mesmo que fosse para conversarmos sobre 

amenidades. Na ocasião haveria uma feijoada em comemoração ao aniversário de um de 

seus primos, morador do quintal. Fizemos um passeio pela comunidade. No trajeto pude 

observar como a educação em sua família assemelhava-se muito ao esquema de educação 

do terreiro, apesar de sua família ser majoritariamente evangélica. O jovem, que 

chamaremos de Babazinho14, me contou sobre os conflitos religiosos estabelecidos na sua 

família e de sua vivência na interface desses dois territórios de existência, o terreiro e seu 

lar evangélico. Ele ressaltou: 

Quem é de família preta, já nasce como se fosse num terreiro. Aqui em casa, 

minha mãe e minha avó são da igreja! Mas minha irmã, que é umbandista, 

contou que elas apresentaram a gente lá no terreiro de minha Iya15! Todo 

                                                           
14 O jovem é iniciado para o Orixá Oxalufã e este é o nome que lhe foi atribuído no terreiro. 

 

15 Iyalorixá. 
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mundo aqui em casa foi “apresentado” lá! A Iya é nossa madrinha! E o jeito 

da minha mãe, é o jeito que a Iya tem … a gente sempre tem que ficar horas 

escutando os conselhos da madrinha…. Elas são muito parecidas. As tias da 

favela todas são … todas cuidam de nós, mesmo que não se deem bem! 

Defendo aqui alguns caminhos e pontos de vistas abordados pela juventude preta 

de terreiro, para se pensar o que foi percebido por eles sobre os valores e modo de produzir 

subjetividades nas famílias pretas das periferias e nos terreiros, em antagonismo com as 

dinâmicas de subjetividades que perpassam os corpos brancos. O que Babazinho percebe 

em seu comentário reverbera na situação de conflito que visitarei adiante, e observa 

também o aprendizado através da oralidade e do aconselhamento. A educação à qual nos 

referimos aqui, intrinsecamente associada à transmissão de valores, e ensinamentos sobre 

o universo do sagrado, é uma prática dorsal em casas de santo. Além do conhecimento 

assimilado pelo próprio corpo, no rito-linguagem-dança, conhecido como Adarrum em 

terreiros de candomblé. As diversas linguagens atribuídas à conformação da 

aprendizagem no terreiro e nas famílias pretas, estabelecem o fluxo do pensamento do 

que estamos chamando de uma forma mais ampla de educação desses jovens.   

2.1 – “O que os brancos estão fazendo com o Candomblé?”16 – o fazer no terreiro 

marcado por fronteiras raciais, as duas faces do trabalho para o sagrado 

Como exemplo prático para o entendimento do conflito estabelecido pelas 

relações raciais nos terreiros, podemos usar os afazeres e manutenção no espaço de Axé, 

tido, muitas vezes, como atividades domésticas. Segundo alguns dos jovens presentes no 

Encontro da Juventude de Terreiro em 2015, tais atividades revelam-se como marcadores 

das subalternizações do corpo negro. Alguns deles, a exemplo do jovem egbome  Obassi, 

afirmam que os trabalhos considerados degradantes fora do terreiro, dentro do terreiro 

são majoritariamente “desenvolvidas por pessoas pretas”, enquanto às pessoas brancas é 

sutilmente reservada a prerrogativa de não realizá-los, nesse sentido, e apesar de tal coisa 

ser negada pelos sacerdotes, as zonas de privilégio dos quais usufruem o jovem branco 

fixam-se em sua disposição para o trabalho, direcionando-os para o “tipo de trabalho” em 

que seus corpos naturalmente estão “acostumados” no imaginário sócio racial. Quando 

solicitados para os afazeres na casa de santo, muitas vezes inserem-se na lógica de 

                                                           
16 Provocação do Egbome Obassi na abertura da atividade “Conversa afiada” do III Encontro da Juventude 

de Terreiro.  



25 
 

 
 
 
 
 
 

privilégios justapostos a atos de dissimulação incutidos à consciência moral destes jovens. 

Os jogos cênicos que constituem os personagens em uma “cena”, assumem 

personalidades “dramatúrgicas”, representando papeis sociais definidos pelo imaginário 

social. O ato dissimulatório que tratamos ao falar dos jovens brancos no terreiro e o 

trabalho doméstico-sagrado em uma casa de axé, diz respeito a condição descrita por 

Goffman ao afirmar: “quando um indivíduo se apresenta diante de outros, terá muitos 

motivos para procurar controlar a impressão que estes recebem da situação” 

(GOLFFMAN, 1975, p. 119) . De fato, imaginário social e atos de dissimulação mesclam-

se, e isto se revela na afirmação de alguns jovens negros de que muitas vezes os “mais 

velhos”, responsáveis por distribuir as funções, sequer percebem; ou ainda que o 

imaginário sobre a falta de habilidade daquele corpo branco, por “ não estar acostumado 

com esse tipo de serviço”, seja naturalmente a barreira pela qual este corpo é poupado. A 

exemplo da provocação enunciada por Obassi: 

Quem lava o banheiro no seu axé? A iyawô17 branca que chegou cansada da 

semana de prova ou aquela egbome18 preta de setenta e oito anos que trabalha 

na casa de família a semana toda e é elogiada porque mantem o axé limpo 

depois das obrigações, depois que todo mundo mete o pé? 

A fala do jovem Obassi, detonou o que viria ser, o primeiro conflito a aparecer na 

atividade. O desconforto entre os jovens brancos tornou-se evidente, mas foi um jovem 

negro que tomou a frente na defesa desses:  

Isso é um absurdo! Na minha casa de santo todos fazem tudo, pretos e brancos. 

Cresci dentro do terreiro, sou o herdeiro apontado por Oxalá, nunca vi uma 

coisa dessas! O candomblé não tem cor! 

Em seguida, uma jovem de Omolu revida: 

Já eu, vejo muito disso no terreiro, fico vendo que a maioria das pessoas pretas 

como eu ou naturalmente pegam o balde e a vassoura e vão à luta, ou as irmãs 

e irmãos brancos, que geralmente são feitos de Yemanjá ou Oxalá, Ops! Agô 

meu Pai e minha mãe! (Risos), mas os brancos estão sempre frágeis, com dor 

na coluna, tem que trabalhar ou estão com unhas feitas. Lá em casa, como é 

muita gente, essa coisa “passam batido”. A Iyalorixá quer ver o salão pronto 

pro candomblé, os ebós preparados e os banheiros limpos! Só acho engraçado 

que quando acaba tudo e tá tudo precisando limpar, elas (as sacerdotes) vão 

logo “nos braços acostumados “com o serviço pesado pra dar a ordem de “tudo 

                                                           
17 Noviça. 

18 Irmã mais velha, responsável por orientar os noviços. 
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limpo”. Você, irmão, pode até não querer admitir porque é feio mesmo! Ainda 

mais que você será o Baba (babalorixá) da casa, mas que isso acontece, 

acontece sim, até elas, nossas egbomes pretas sentem orgulho disso! Ninguém 

faz nada melhor do que elas! Para uma empregada o melhor que ela pode fazer 

é limpar e cozinhar bem... 

Imediatamente os burburinhos começam, e os outros jovens negros concordam 

que realmente não haviam prestado atenção para o fato. Logo começam a dizer: 

“Realmente”, “É assim mesmo!”, “Eu achava que era natural!”, “Não tinha percebido 

isso como racismo!” 

Mesmo para os iniciados no final da adolescência, os aspectos hierárquicos de um 

terreiro, exigem a criação de um parentesco simbólico, que recriam a instituição família, 

que exigem relações de convívio e responsabilidades. A aparente confusão entre os 

valores filosófico-africanos partilhados – como o trabalho direcionado a manutenção e ao 

funcionamento da coletividade, recriados como norma social nos terreiros de candomblé 

– em oposição aos valores da sociedade ocidental individualista, foram, inicialmente, os 

gatilhos para pensar os paradigmas eurocêntricos e afrocentrados presentes no campo, 

como formas distintas de perceber as relações raciais entre jovens pretos e brancos no 

candomblé. Essas relações são circunscritas também, pelo modo como a sociedade 

organiza estes grupos raciais, sob a qual no sujeito branco paira a branquitude – e todo o 

privilégio acoplado a esta condição – e esta refletirá no modo de vida e na forma como 

concebem os valores e as responsabilidades para os jovens brancos.   

No contexto da sociedade brasileira esses afazeres, tidos como trabalho para 

subalternos, estão notadamente associados à memória da escravização negra nos lares de 

famílias brancas. Desta forma, estas nuances aparecem no cotidiano dos terreiros e nas 

relações inter-raciais de seus membros.  

É necessário ainda, para esta proposta de campo etnográfico, criar a ponte que 

dialogue com as semelhanças na formação do jovens segundo a cultura tradicional 

africana, observando as características de sua unidade cultural (DIOP, 2014). Tais 

características estão sincronicamente articulada com os aspectos associados ao cotidiano 

dos jovens pretos de terreiro, as similitudes encontradas na educação de jovens africanos, 

são testemunhadas nas palavras do mestre da oralidade africana Amadou Hampaté-Bá, 

que nos ensina:  
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Contrariamente ao que alguns possam pensar a tradição oral africana, com 

efeito, não se limitam a histórias e lendas, ou mesmo a relatos mitológicos ou 

históricos (...). A tradição oral é a grande escola da vida e dela recupera e 

relaciona todos os aspectos. Pode ser caótica àqueles que não lhe descortinam 

e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumadas a separar tudo em 

categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o 

material não estão desconectados (...). Ela é ao mesmo tempo religião, 

conhecimento, ciência natural, divertimento e recreação, uma vez que todo 

pormenor nos permite remontar à Unidade Primordial.  (HAMPATE BÁ, 

1977, p. 33). 

Podemos dizer que Amadou, ao falar do modelo tradicional de educação africana, 

nos aproxima das experiências sobre o jovem no terreiro. A oralidade, assim como os 

mais diversos rituais, são elementos que organizam a psique dos adeptos. É no contexto 

da oralidade familiar ou local que esses jovens encontram através das formas de 

subjetividades e valores morais associadas ao modelo de aprendizagem nos terreiros, os 

meios para o enfrentamento das violências simbólica, física e institucionais na sociedade.  

Alguns conceitos importantes para trazermos à tona serão abordados. Isto porque 

as ideias mobilizadas neste trabalho dizem respeito a um olhar para as experiências 

psíquicas diferenciadas. Concordamos aqui, que as categorias sociológicas para a 

experiência do corpo negro, não dão conta de informar seu campo de existência. Dessa 

forma, utilizaremos estas categorias no campo de pensamento decolonial e afrocentrado, 

em diálogo com as categorias eurocêntricas e coloniais.  
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CAPÍTULO  3 

“OS BRANCOS TÊM O SEU LUGAR, SEMPRE TIVERAM” – 

ESQUIZORACIALIDADE, UM PARADIGMA A SER CONSTRUÍDO. 

Retira-te, falso 

Vai com teus escárnios proutro lugar 

 

Retira-te ingrato,  

Que diz “Que Orixá é amor” depois de me humilhar. 

Perto de mim não é o seu lugar 

Se minha cara preta é vergonha pra você, 

Respeite a minha gente,  

Respeite o roncó que te gerou, 

Ou esqueces que tantos dias 

Durmistes no meu gordo (sim) ventre? 

Agora, como um tapa 

Você me renegou. 

 

Quem vê você e tantos outros 

Não imagina os males soltos 

Por suas línguas secas de razão. 

Tantos tolos perdidos 

Que se julgam bem assistidos 

Cospem em nossos Igbás 

Com sua chacota seu racismo 

Abusam de nossa compaixão. 

Retira-te com tua covardia 

É pra mim que teus joelhos se dobram 

Foi por mim que conseguiu teus milagres 

E me pagas com ingratidão 

Daqueles que rasgaram meus filhos 

Daqueles que furaram seus peitos 

Daqueles que riem de seus rostos 

Sem conseguirem me ver. 

 

Que vá com outros Deuses 

Aprecia- lhes seus olhos verdes 

E deixa que minha história 

Seja contada por quem me ama 

E por quem sofre comigo 

Não por quem me faz sofrer.  

 

(Thais de Oya19)   

 

O sociólogo Guerreiro Ramos afirma que a tradição intelectual brasileira 

transformou o negro em tema, e o fez “escalpelando-o” da realidade de sua vida. Define 

então, que há, por obra da antropologia e da sociologia, o “negro-tema” – objeto de 

                                                           
19 Thais de Oya é uma jovem de terreiro que se envolveu recentemente em uma polêmica na internet com 

o Babalorisá Saulo de Omolu. Ela publicou este poema na em sua página em uma rede social. O poema 

original foi bloqueado pela rede social. Thais realizou outro manifesto que se encontra no corpo desse texto. 

E pode ser acessado em:   https://www.facebook.com/barravento.com.br/posts/1691975427586643.   
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expiação e dissecação, e o “negro-vida” – despistador, multiforme, do qual, na verdade, 

não se pode dar a versão definitiva [...]” (RAMOS, p.215, 1982). 

Desta forma, é necessário aterrar a discussão para que não se reduza a um 

existencialismo, de forma a mitigar o negro no Brasil a um lugar meramente identitário. 

Este lugar em que se assenta o “negro-vida”, provocou a necessidade mobilizar dois eixos 

de entendimento para os universos psicológicos coletivos, construídos na prática das 

dinâmicas raciais. É o jovem preto de terreiro que nos oferece este percurso: uma visão 

de mundo enviesada pela ideia de originalidade e outras centralidades, radicados no 

processo de “racialização” de seus corpos e religiosidades.  

Chamou-me a atenção, o fato de que as religiões de matriz africana, são 

identidades assumidas pelos dois grupos raciais. No entanto, o uso desta identidade, 

agrega e desagrega-se da experiência racial conforme, principalmente dois fatores: 1) 

quando utilizada por brancos na construção de seu pertencimento; 2) quando utilizadas 

por negros para reformulação dos elementos axiológicos de sua existência nos contextos 

em pode ser considerado um ser emancipado e dotado de ontologia.  

A primeira das muitas fendas contidas nas subjetivações geradas a partir da defesa 

de interesses dos grupos de jovens negros e brancos é o fato de que ambos possuem seus 

repertórios cognitivos revertidos pelas projeções de si mesmos, formas de perceber e 

identificar atreladas a partir da diferença dos grupos raciais que determinam posições de 

poder na prática, mas que, no entanto, operam  e desarticulam o entendimento quando 

mobilizadas pelo discurso humanista-universal – uma noção essencialista de igualdade 

legitimada por valores sociais jurídicos, amplamente aceitos no senso comum como um 

fato social total (Mauss, 2013). Com isso, literalmente, o jovem branco “joga fora” a 

demanda política que garante a sobrevivência da cultura de matriz africana, cujas razões 

são projetadas na vida, na perseguição e na morte física do jovem negro, obliterando o 

fato de que o termo “racismo religioso” sugere um tipo de violência que gira em torno da 

ideia de raça. 

Ao reivindicar a identidade religiosa de Matriz Africana, o jovem branco não se 

ocupa de valorar a vida dos jovens negros a partir daquilo que os jovens negros anunciam 

como violência. De forma nenhuma, isto significa que não haja jovens brancos que se 

coloquem numa luta antirracista. Mas significa que os jovens brancos não compreendem 
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bem a violência que o branqueamento epistemológico e a redução do discurso de 

igualdade engendram como mecanismo que atuam de forma a dissimular os discursos que 

acobertam o racismo e estabelecem a manutenção das relações de subalternidade e 

supremacias. 

 Essas questões são a base dos questionamentos levantados pelos jovens pretos, 

ao problematizarem as relações raciais no terreiro, opondo-se ao discurso realizado por 

um sacerdote branco presente no evento de silenciamento às experiências coletivas de 

racismo. Experiências estas agenciadas, segundo os jovens negros, pela “ocidentalização 

e embranquecimento” da lógica religiosa, incluindo suas Deidades Africanas e indígenas, 

e, principalmente, por causa da mentalidade dos “mais velhos”, sejam pretos ou brancos, 

em manter uma ordenação colonial, na qual o corpo branco é preservado e reverenciado 

como símbolo de poder, inclusive financeiro.   

Este episódio nos anuncia uma mudança de paradigma na percepção do racismo e 

da branquitude entre os jovens de terreiro. Segundo Schucman, a percepção da categoria 

raça só pode ser constatada em sua forma relacional, ou seja, para a existência de um 

grupo racial, é necessário que haja outro grupo que se entenda diferenciado do primeiro. 

De acordo com a pesquisadora: 

Raça é uma categoria que só existe em relação; quando brancos convivem só 

entre brancos, por exemplo, lá entre os esquimós, não vai existir uma essa ideia 

de raça, são todos brancos (...) Porque o branco? Porque a ideia que vem se 

pensando o tempo todo é que quem tem raça é o outro. Essa ideia de pesquisar 

indígenas, pesquisar negros, serve e sempre serviu pra pensar que quem tem 

raça são eles e o branco é visto como se fosse o exemplo de humano, né, a ideia 

de norma. Ou seja, a racialização existe, numa ideia de raça aí por trás, só que 

ela não é marcada, ela não é vista como tal. (SCHUCMAN, 2015, 2’41”)   

A discussão que se seguiu entre os jovens de terreiro girou em torno da enunciação 

de um espaço de existência negro (africano) – filosófico da praxis. Os jovens negros 

externalizaram o quanto se sentiam constantemente afetados pelos processos de 

“branqueamento” religioso. Como nas palavras de Obassi, disseram encontrar na 

experiência do racismo, e, portanto – através da percepção dos privilégios estruturais da 

“identidade cultural branca” (SCHUCMAN, 2015) – a resposta para a exotização da 

religiosidade e a deturpação dos valores afro-religiosos.  
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Para os jovens brancos, por outro lado, a tensão provocada pelo tema foi percebida 

como uma deslegitimação de sua presença no terreiro, como na transcrição do que foi 

dito pelo sacerdote branco que acompanhou os jovens ao encontro.  

Esmerando certa formalidade para impor-se, o sacerdote se colocou alterando o 

tom da fala ao final:  

(...) o candomblé “indiferencia” seus indivíduos! É um absurdo o que vocês 

estão querendo fazer! Não se pode negar o quanto pessoas brancas são e foram 

importantes para a comunidade do axé! Duvido que todos vocês tenham 

sacerdotes pretos! As mais importantes pessoas que representam o candomblé 

no Brasil não poderiam ser esquecidas.   O que seria do candomblé que vocês 

conhecem, se não fossem Pierre Fatumbi Verger 20  e a “grande dama” do 

candomblé, Gisele Omindarewá21?.  Vocês nunca foram à África para saber! 

Eles foram e trouxeram para vocês, para todos nós, tudo que entendemos hoje! 

Este fato, que poderia ser atribuído como uma sensação de perda de privilégios, 

mostrou-se resultado de um sentimento ofensivo para os jovens brancos de terreiro. Está 

expresso na fala do sacerdote, a defesa da legítima presença de brancos nas religiões de 

matriz africana, por seu mérito e imprescindibilidade, ao afirmar que foram os brancos 

que deram a essas religiões exposição e um lugar na sociedade, e que, sem os brancos, o 

candomblé continuaria subalterno, como religião de negros que é.   

Segundo a análise de Schucman, a reação do grupo de brancos, diante da perda do 

privilégio, se dá pela crença, inerente à identidade branca, de que esta condição emana da 

naturalização da ideia de superioridade. Nas palavras dela, a categoria branquitude se 

define como:  

(...) uma construção sócio histórica produzida pela ideia falaciosa de 

superioridade racial branca, e que resulta, nas sociedades estruturadas pelo 

                                                           
20 Pierre Edouard Leopold Verger nasceu em quatro de fevereiro de 1902 e faleceu em 11 de fevereiro de 

1996, foi um fotografo e etnógrafo autodidata franco-brasileiro.  Assumiu o nome religioso Fatumbi. Era 

também babalawo (sacerdote Yoruba) que dedicou a maior parte de sua vida ao estudo da diáspora africana 

– o comércio de escravos, as religiões afro-derivadas do novo mundo, e os fluxos culturais e econômicos 

resultando de e para a África. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Verger 

21 Giselle Cossard Binon - Omindarewa, IIyalorixá do Candomblé do Rio de Janeiro. Também conhecida 

por Mãe Giselle de Iemanjá. Filha de santo de Joãozinho da Goméia, a antropóloga e escritora, franco-

brasileira. Teve sua vida registrada pelo escritor Michel Dion. Este acompanhou Omindarewa por um certo 

período e registrou a versão da Iyalorixá sobre a sua iniciação no Axé Gomeia. Gisele relata que o 

tratamento dispensado a ela como filha de santo foi diferenciado devido a sua profissão exercida no 

Consulado Frances no Brasil e também a fato de ser ela uma francesa branca. (Ver em:  DION, Michel - 

Omindarewá: Uma Francesa no Candomblé em busca de uma outra verdade, Ed Pallas, 1998.  

Fonte:https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=gisele+omindarewa+cossard  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_escravos
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=gisele+omindarewa+cossard
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=gisele+omindarewa+cossard
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racismo, em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos 

adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação ao não branco. 

(SCHUCMAN, 2012, 2’36” ) 

 Dessa forma, a psicóloga explica: a adoção de um discurso de mérito, de 

democracia e igualdade por parte dos brancos. Segundo ela, este discurso é prática 

corrente, e denota uma ideia de continuidade e supremacia intelectual. Evidente em sua 

afirmação: “(...) Toda vez que existe perda de privilégio, existe a escolha de um grupo 

que clama por essa identidade22.”  

O corpo, enquanto território de reconhecimento e arquivo psíquico, marca os 

sujeitos a partir de um conjunto de expressões que se constituem como linguagens. 

Segundo Fanon (2008), a linguagem, é para seu falante, determinada pela estrutura de 

significados e significantes que constituem o pensamento, o desenvolvimento, e a 

tradução daquilo que é percebido e elaborado por esses corpos. A imposição do idioma 

do colonizador foi uma estratégia colonial que tornou possível o primeiro “esvaziamento” 

dos valores trazidos pelos corpos africanos, a que ele se refere como um enrijecimento da 

musculatura promovida pelo colonialismo (ibidem).  

Grada Kilomba nos oferece uma perspectiva psicológica aproximada de Fanon, 

apropriando-se, no entanto, da boca como metáfora para dominação. Lançaremos também, 

mão desse mesmo ponto de vista para situar a fala como instrumento de exposição de 

experiências: 

A boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No 

âmbito do racismo a boca torna-se o órgão da opressão por excelência, ela 

representa o órgão que os (as) brancos(as) querem – e precisam – controlar e, 

consequentemente o órgão que, historicamente, tem sido severamente 

repreendido. (...) Fantasia-se que o sujeito Negro quer possuir algo que 

pertence ao senhor branco, os frutos: a cana-de-açúcar e os grãos de cacau. Ela 

ou ele quer comê-los, devorá-los, desapropriando assim o mestre de seus bens. 

Embora a plantação e seus frutos, de fato pertençam “moralmente” á (ao) 

colonizada/o, o colonizador interpreta este fato perversamente, invertendo uma 

narrativa que lê tal fato como roubo. Estamos levando o que é deles (as)”, 

torna-se: “Eles/elas estão tomando o que é Nosso”. Estamos lidando aqui com 

um processo de recusa, no qual o mestre nega seu projeto de colonização e o 

impõem sobre o(a) colonizado (a). É este momento- no qual o sujeito afirma 

algo sobre o outro que se recusa a reconhecer em si próprio - que caracteriza o 

mecanismo de defesa do ego. (...) o sujeito Negro torna-se aquilo a que o 

                                                           
22  Entrevista à rádio UOL dada pela Dra. em Psicologia Social   Lia Shucman – Link acessado em 

21/06/2015:  http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/brancos-aprendem-a-ser-racistas-por-construcao-

social-diz-pesquisadora-04020E1B396EE0B15326?types=A, 5:10- 5:12m) 

 



33 
 

 
 
 
 
 
 

sujeito branco não quer ser relacionado. (KILOMBA, 2016, p.174, tradução 

livre) 

Ambas as análises podem ser transportadas para as comunidades e periferias em 

que realizei observação participante, e ainda é pertinente ao conflito descrito no encontro 

da juventude de terreiro.  Os jovens negros, ao afirmarem-se dotados de potencialidade, 

reorganizam a compreensão epistemológica e psíquica sobre suas raízes constituindo uma 

nova simetria dos discursos, relevante instrumento de politização da comunidade de axé 

no combate aos racismos. Para tal, estes jovens reclamam para si, perspectivas de análise 

afrocentradas. 

Considerando a leitura de Shucman, os conflitos entre os brancos presentes no 

encontro, foram disparadas pela intimidação provocada pela enunciação de valores 

afrocentrados, que, numa construção social racista, foi entendida como um processo 

exclusão de pertencimento aos brancos que participam de comunidade de axé. O discurso 

da juventude branca de terreiro, a exemplo do que nos aponta o estudo sobre branquitude, 

se inclinam para a meritocracia, retirando a raça do foco da questão rigorosamente nessa 

situação. A hierarquização racial do debate na situação do Encontro da Juventude de 

Terreiro, se  revelou também distinta e classificada, segundo os posicionamentos de cada 

um dos grupos raciais, onde entre brancos – que se comportaram com mais “civilidade” 

–, por se entenderem membros do terreiro iguais aos negros, centrando-se naquilo que há 

em comum a ambos os grupos, em detrimento das narrativas que partiram dos jovens 

negros – que exaltaram uma assimetria entre as “humanidades” de brancos e negros, no 

contexto do pertencimento da comunidade de terreiro, que se estendeu para as relações 

de intimidade com o sagrado encucadas na noção de mérito e intensidade da fé. Estes 

entendimentos acabaram por disparar uma breve discussão sobre meritocracia. O 

Babalorixá branco afirmou: “Orixá é mérito, não está na cor”, acompanhado de outros 

jovens branco de seu terreiro que disseram: “Também sofri preconceito, sou pobre!”.  

Todavia seja parte dos discursos das questões raciais, as estratégias criadas a partir 

do discurso que apelam ao imaginário da democracia racial e as subjetivações envolvidas 

operaram como se fossem outras identidades em relação. Neste caso, em tese membros 

brancos de terreiro de candomblé e jovens negros de terreiro a uma identidade comum, 

arrefecendo o discurso de mérito e superação como substância social comum aos dois 
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grupos, na tentativa de mitigar suas experiências enquanto corpos-sociais. Especialmente, 

ao apelar para as condições socioeconômicas dos sujeitos.  

Em nosso exemplo do encontro de terreiros, a moralidade dos presentes e a tensão 

estabelecida pela discussão acabaram acentuando o caloroso debate, abrindo a brecha 

para a anunciação de um “racismo reverso”. Com isso, outras identidades em relação 

foram sendo sobrepostas através do discurso de mérito dos jovens brancos. Nelas estavam 

presentes as narrativas de superação do preconceito religioso e social, onde notadamente 

“ser-pobre” e “ser-negro” se igualariam em características e territórios de experiências. 

Schucman revela, em sua pesquisa, que a meritocracia é um discurso trazido pelo 

imigrante que chega ao Brasil no pós-abolição. A pesquisadora afirma que meritocracia 

é a exaltação do esforço do imigrante, que lhe garantiria um lugar de privilégio na 

sociedade brasileira, esforço este que consistiria em seu estabelecimento em bairros 

nobres de São Paulo. A meritocracia também inclui a hierarquização entre brancos, 

consolidando-se na percepção de que quanto mais nórdicos, mais puros, mais civilizados 

e mais inteligentes, colocando com clareza a noção de brancura de forma relacional à 

noção de supremacismo. (SHUCMAN, 2008). A civilidade e a superioridade intelectual,  

estariam intimamente ligadas ao imaginário branco, que o traduz como naturalmente 

merecedor do privilégio de pertencer a nenhuma categoria racial. Para contribuir com a 

análise sobre a construção usual desse artifício no discurso afirma que: “Na própria 

extrema pobreza, existe um dispositivo de poder ligado à ideia de raça.” (SCHUCMAN, 

2008). Essa afirmação é baseada na teoria de WEB Du Bois, e foi formulada no fim da 

década de 60.  

Du Bois assegura a existência de um “salário público da branquitude”, que se 

revela a partir da divisão entre pobres das fábricas dos EUA, Inglaterra e outros países 

europeus. Esta divisão culmina em um ordenamento sócio espacial, em que brancos 

pobres podiam frequentar os espaços públicos de brancos, mas negros eram proibidos. 

Logo, a luta de classes não era unificadora e, portanto, deixava explícito que as fronteiras 

se organizaram por critérios raciais (DU BOIS, 1999).  

No Brasil, segundo Schucman, a categoria “branco pobre”, só existe por causa do 

Movimento Negro, que, numa tentativa de nomear a diferença entre os preconceitos 

sofridos entre brancos e negros, afirmam a existência de brancos pobres para evidenciar 



35 
 

 
 
 
 
 
 

que estes não sofriam violência racial. A estratégia de encarcerar a discriminação no 

preconceito social dificultou um efetivo combate ao racismo, garantindo a manutenção 

da naturalidade estabelecida pelo imaginário sobre o mérito do branco e subalternidade 

do negro. De fato, se fosse evidente para o grupo de jovens de terreiro brancos que o 

vocabulário racial usado pelos jovens negros de terreiro dizia respeito a uma 

reivindicação por equidade e recentramento da imanência epistemológica da tradição 

cultural de matriz africana, em vez de uma deleção dos corpos brancos no candomblé, 

talvez o diálogo pudesse ter fluido para o espaço que pretendia.  

No entanto, a eficiência estrutural do privilégio racial, automatizou o discurso 

racial para um discurso de mérito e “igualdade”, em detrimento da incorporação da 

subalternização dos negros ali reivindicada, como parte perene do processo de 

racialização dos seus corpos. Os valores sociais-morais, forçados a partir deste discurso, 

constrangeram os sujeitos brancos que buscaram a exemplificar as formas com que suas 

presenças eram discriminadas na sociedade, sem conseguir explicar com clareza o que 

determinaria esta discriminação no caso do Candomblé, senão o fato de estar associada a 

raça. Foi o que ocorreu no debate entre jovens de terreiro, e é o fator estratégico que 

imobiliza o debate sobre branquitude, negritude, racismo e privilégio. 

Na obra The Mask, mais uma vez Grada Kilomba nos traz uma outra perspectiva 

bem próxima do que chamaremos adiante uma face da esquizoracialidade: 

A informação original e elementar – “Estamos tomando o que é Deles(as)” – é 

negada e projetada sobre o(a) ‘Outro(a)’ – “Eles/elas estão tomando o que é 

Nosso” – o sujeito Negro torna-se então aquilo a que o sujeito branco não quer 

ser relacionado. Enquanto o sujeito Negro se transforma em inimigo intrusivo, 

o branco torna-se a vítima compassiva, ou seja, o opressor torna-se oprimido e 

o oprimido, o tirano. Este fato é baseado em processos nos quais partes 

cindidas da psique são projetadas para fora, criando o chamado ‘Outro’, 

sempre como antagonista do ‘eu’. Essa cisão evoca o fato de que o sujeito 

branco de alguma forma está dividido dentro de si próprio, pois desenvolve 

duas atitudes em relação à realidade externa: somente uma parte do ego – a 

parte “boa”, acolhedora e benevolente – é vista e vivenciada como ‘self’, como 

‘eu’ e o resto – a parte “má”, rejeitada e malévola – é projetada sobre o ‘Outro’ 

e retratada como algo externo. O ‘Outro’ torna-se então a representação mental 

do que o sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo, neste caso: o ladrão/ 

a ladra violento(a), o(a) bandido(a) indolente e malicioso(a). (KILOMBA, p.4, 

tradução livre) 

Porém, é necessário um caminho metodológico-analítico que possibilite alçar esta 

reflexão a um plano sociológico. Guerreiros Ramos abre este caminho em seu trabalho 
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intitulado “Patologia social do Branco Brasileiro”, que desejo seguir. A importância de 

sua obra reside em três aspectos a serem considerados na perspectiva dos fenômenos da 

percepção dos sujeitos sociais. São eles: 1) a identidade do negro é uma face de sua vida 

e não o todo de sua experiência (RAMOS, p. 215) ; 2) “o pensamento colonial tem como 

marca a descontinuidade, onde a colonialidade é o imaginário fragmentado” (TAVARES, 

2018, informação verbal)23; 3) O corpo social é estruturado como um organismo, o que 

sugere um estado de normalidade e um estado patológico disparado por um determinante 

“patogênico” (DURKHEIN apud RAMOS, p. 217).  

Para ilustrar como atuam as três afirmações, voltaremos a atuação do jovem de 

terreiro. Uma de minhas interlocutoras voltou a me procurar, mesmo encontrando-me há 

quase um ano fora do campo. Trata-se de uma jovem de terreiro que sentia necessidade 

de me contar sobre sua recente indignação se fazia urgente. Ela publicou nas redes sociais 

a postagem do Babalorixá Saulo de Omolú, que expunha a foto de 3 mulheres russas e 

loiras, e uma última da artista Jojo Todinho, gorda e negra, com os dizeres: “Quando eu 

digo que nasci no país errado”. A mensagem da jovem Thais, em resposta, revela o porquê 

de o jovem de terreiro preto acusar o branqueamento do candomblé como um ataque ao 

entendimento e visão de mundo das religiosidades de matriz africana. Fui verificar o post, 

e transcrevo o registro da jovem:  

Babalorixá sendo racista e ainda veio me dizer que EU INTERPRETEI 

ERRADO! Me ameaçou dizendo que é da comissão da OAB ahahahahaha 

Gente, ele segue uma religião de matriz africana, seus deuses são NEGROS! 

A MAIORIA DAS Iyabas são gordas, além de serem todas NEGRAS! E ainda 

vem me dizer que o post foi falta de interpretação minha? Pega a OAB e faz 

uma rolha! Ainda teve a “castimanha” de dizer que é militante contra o racismo 

e que alguns negros que se vitimizam!24 

 

O que se segue são dois eventos: uma onda de indignação dos jovens negros em 

seus comentários no post apoiando e ratificando a reação de Thais, e uma outra de 

dissimulações elaboradas pelo Babalorixá em mensagens privadas, que a adolescente 

também tornou públicas. Contribui transcrever alguns dos trechos dessa postagem, assim 

                                                           
23 Reflexão oferecida pelo antropólogo Dr. Júlio César Tavares em atividade acadêmica na Universidade 

Federal Fluminense.  

24 Jovem de Axé. Post acessado em 26/ 06/2018 
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como identificar, nas falas dos jovens, o entendimento sobre como a blindagem cognitiva 

constitui o fenômeno que procuro apontar:  

Tem gente me perguntando o que tem a ver a religião com o print 

do post25. Pois bem, já que tudo tem que ser explicadinho, vamos 

lá! 

Quando se é racista, o racismo passa a existir e, todos os espaços 

que você ocupar! Esse senhor é líder religioso do Candomblé, que 

para além de ser uma religião de Matriz africana, é uma religião 

de resistência negra! O culto possui uma lista abrangente de 

deuses e deusas negras e gordas! Ninguém que promove o 

racismo seleciona quando vai o fazer ou não! Por fim, ele é 

psicólogo clinico e segundo ele, membro da comissão da OAB, 

militante contra o preconceito. Eu acho que não preciso dizer 

mais nada não é mesmo?26 

Em um segundo momento, a jovem Thais de Oya envia as seguintes mensagens 

para o babalorixá Saulo de Omolu, usaremos TO para marcar a fala De Thais e BS para 

marcar a fala do babalorixá: 

TO: Boa tarde babalorisá Saulo! Motumbá! Acompanho seu 

Instagran, concordo com todos os seus posicionamento, mas 

confesso que não entendi essa imagem e a sua frase, me pareceu 

bem racista e gordofóbica a menos que eu esteja cega né? Acho 

bem complicado para uma pessoa pública como você é adepto de 

uma religião afrodescendente se posicionar dessa maneira. 

Espero que eu esteja enganada. 

BS:  Achar uma mulher feia nada tem a ver com cor. Sou ativista 

contra o pre conceito 

TO: HAHAHAHAHAHA. Tá certo! 

BS: Luto tds os dias qdo a intolerância racial e sexual! Esse post 

tá rolando como sátira. 

TO: Cadê teu posicionamento de babalorisa? Bloqueou o 

Instagram pq? Ficou muito feio heim, muito feio mesmo! 

BS: Verifique a resposta para sua irmã! Nada feio! Nada a ver 

com racismo o que é crime! 

TO: Se é ativista preste atenção e seja mais participativo no 

movimento negro, no seu LUGAR DE FALA é claro. E verifique 

o quão feia foi sua posição. 

BS: Sua opinião.  

                                                           
25 O print a que se refere é do post do Babalorixá Saulo de Omolu. 

26 Transcrição da postagem da jovem Thais de Oya em 26/06/2018. 
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TO: E não me ameace como fez com a minha irmã! Para de fazer 

o maluco!  

BS: Mas não posso mudar minha opinião 

TO: Hahahahahah O movimento negro todo vai saber quem é o 

senhor. Tó muito decepcionada de verdade. Boa tarde 

BS: Vou procurar aqui de onde copiei. 

TO: Aprende pelo menos a interpretar uma frase né?! Pq pelo 

amor de Eledumare qualquer um entendeu muito bem 

BS: Desculpe ter lhe decepcionado como disse a sua irmã não sei 

quem, fez o post. Tb não sei se a pessoas teve essa intenção. 

TO: ahahahahaha 

BS: A minha não foi! 

TO: Querido vc fez o post! Para de fazer o maluco! 

BS: Meus avós eram negros. Nada a ver.  

TO: Isso te faz negro? Ahahahahaha Se coloca no seu lugar de 

fala babalorisa! 

BS: Me faz! Não sou branco 

Mantive a conversa com Thais, que gerencia a página “Barravento” em uma rede 

social sobre cultura negra. Ela me informou que a forte articulação entre Babalorixás e 

Iyalorixás brancos e negros – que não conseguiam perceber o agravo denunciado por ela 

com centenas de comentários e compartilhamentos – gerou uma ação de sucessivas 

denúncias. Como contra-ataque, foram articuladas sucessivas denúncias à pagina 

Barravento, onde a jovem publicou o agravo, e por esse motivo algumas postagens 

encontram-se bloqueada para visualizações. O que se esperava com essa ação era retirar 

sua página do ar. A jovem por sua vez, voltou a falar no assunto nas redes sociais:  

INFORMO QUE MEU TEXTO SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE RACISMO E MACHISMO 

DENTRO DOS TERREIROS E BARRACÕES FOI DENUNCIADO E EXCLUÍDO DA 

PÁGINA. ANTES MESMO DESSA POSTAGEM TER "CAÍDO", RECEBEMOS AMEAÇAS 

DIRETAS DE NOVA TENTATIVA DE NOS CALAR AO DENUNCIAREM E 

DERRUBAREM A PÁGINA BARRAVENTO, QUE FOI PIONEIRA NA DIVULGAÇÃO DE 

POESIA DE TERREIRO E CONTINUA SENDO AMPLO ESPAÇO PARA TRATAR 

ATRAVÉS DA ARTE, DE TODOS OS TIPOS DE ASSUNTOS, BONS OU MAUS (A 

EXEMPLO DESTE ATO RACISTA) QUE ENVOLVEM NOSSA SAGRADA RELIGIÃO. 

AGRADEÇO A TODOS QUE SE MANIFESTARAM NO COMPARTILHAMENTO, 

COMENTÁRIOS E CURTIDAS QUE O DIFUNDIRAM. COM EXCLUSÃO OU NÃO, O 

POEMA EM SEUS CURTOS DIAS DE VIDA ALCANÇOU SEU ETERNO OBJETIVO DE 

FAZER REFLETIR. 

O RACISMO E O MACHISMO DENTRO DOS TERREIROS E BARRACÕES 

INFELIZMENTE NÃO FORAM EXCLUÍDOS JUNTO AO MEU TEXTO, CONTUDO, NÃO 

SERÁ A PRIMEIRA NEM A ÚLTIMA VEZ QUE ESCREVEREI, DENTRO DO MEU 

ESPAÇO E DIREITO DE FALA SOBRE. 

QUEM DEFENDE OU TENTA RELEVAR O RACISMO, RACISTA É. 

NÃO IMPORTA QUEM SEJA, OU O QUE TENHA FEITO EM SUA VIDA: O RACISMO 

MATA, DESTRÓI E PULVERIZA O POVO NEGRO, PAI DE NOSSA CRENÇA. NOSSOS 

DEUSES SÃO NEGROS E É MOTIVO DE VERGONHA PERMITIRMOS QUE SE CRIEM 
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ESPAÇOS PARA TAMANHO DESRESPEITO DENTRO DE SEU CULTO.  

(THAIS DE OYÁ)27 

As brechas criadas nos discursos habituais sobre a questão de raça são marcadas 

por um repertorio de convenções de jogos de linguagens. Esses jogos determinam 

previamente as posições vergonhosas/vitimistas ou extrovertida/humana, dos sujeitos que 

são impactados pelo que é dito, ou que procuram dissimular uma sensibilidade a ser 

desconsiderada sobre a humanidade do outro.  O termo alcunhado pelo antropólogo Júlio 

Tavares (2015), nos ensina que a “blindagem cognitiva”, são esses jogos de linguagem, 

que quando operam, projetam ou bloqueiam a memória dos corpos que produzem 

sentidos para um dado processo negando o acesso à consciência de quem interage e 

enuncia. Define, segundo as suas palavras:     

(...) aquelas metáforas e metonímias que se reproduzem no interior do nosso 

idioma como recurso de camuflagem aos atos de fala bloqueadores da memória 

e da experiência vivida entre os processos de reconhecimento e/ou afirmação. 

(...) este ato linguístico implicaria na explicitação de um gesto que, 

consequentemente, seria capaz de promover um desencaixe na consciência da 

diversidade social, através do viés étnico e racial do próprio ato de fala. Estes 

mecanismos, denegação e enunciação de um ato de fala, são os obstáculos 

ontológicos na identificação e na análise da cultura e/ou ideologia racial 

brasileira.  (TAVARES, p. 39, 2015). 

A partir desta definição, as mensagens trocadas entre os dois adeptos de religião 

de matriz africana, demostram a demanda por uma unidade de análise desde fenômeno. 

O que seria a esquizoracialidade em brancos e de que forma se revela no campo do 

discurso? 

Proponho então, pensar os fenômeno formativos das blindagens forjadas a partir 

das “fendas” que se constituem como percepções da self em ambos grupos raciais como 

efeito patológico gerado pelas dinâmicas coloniais estabelecidas, mas não sem refletir 

sobre as bases psicológicas tradicionais e afrocentradas, que historicamente se colocam 

em conflito nas relações raciais com o objetivo de pô-las em perspectiva.    

                                                           
27  Original https://www.facebook.com/barravento.com.br/posts/1691975427586643 (Acessado em 

28/06/2018) 
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CAPÍTULO 4 

SAKHU SHETI: A EXPERIÊNCIA AFROCENTRADA ESTABELECENDO 

FRONTEIRAS 

Cenas e caminhos abertos por Ossain – Falam os iniciados 

Cena 3 - Ossain 

A organizadora do evento, a jovem do Orixá Ossain, fez que iria amenizar o 

conflito com o funcionário da Secretaria de Saúde. Ela pegou o microfone, mas o que 

disse foi: 

- Acho interessante, eu viajo sempre para os diversos encontros, inclusive para 

Brasília, na SNJ, secretaria ligada à Presidência da República. Nós nos encontramos 

com várias autoridades. E o que vejo lá, são engravatados, que comem, bebem, não 

permanecem nos eventos onde precisam estar para nos ouvir, tudo com nosso dinheiro. 

Vocês querem exigir que o jovem faça o que vocês não fazem? O jovem viaja, brinca, 

conversa, assiste as palestras e participam, isso é comum, os jovens de terreiro ainda 

cantam e dançam para seus Deuses, é a nossa forma de viver, é assim que nos 

comunicamos. Acaso vocês vão exigir que nos comportemos como robôs?  

O homem recuperou a voz e vociferou: 

-Escutem, estou dando um conselho apenas... vocês com esse comportamento, que 

é muito bonito, muito festivo, mas que não vai levar ninguém a lugar nenhum… só 

mostram que são de bagunça, pra dançar e cantar podem ficar em casa, não precisam 

gastar de dinheiro público…. 

A coisa parecia ter saído do controle, quando se levantou a iyawô de Oxumarê. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Wade W. Nobles28  aponta que o colonialismo provocou um “esvaziamento” 

mental do que seria o “significado do ser africano”, mesmo na diáspora. No entanto, a 

essência desse “ser-africano” não pôde ser completamente destruída no processo de 

violência. A importância de sua proposição está conectada a análise sobre a percepção de 

mundo e sentido de uma existência dos sujeitos pretos na diáspora. (NOBLES, 2009).  

                                                           
28 Phd em Psicologia pela Stanford University. Professor Emérito no Departamento de Estudos Africana da 

San Franscisco State University.  
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A psiquiatra e psicanalista Neusa Souza Santos em sua obra mais conhecida, 

define o processo de esteeotipação como uma localização psicológica própria do 

fenômeno do racismo. Em suas palavras:  

Todo o ideal identificatório do negro, converte-se [...], num ideal de retorno ao 

passado, onde ele poderia ter sido branco, ou na projeção de um futuro, onde 

seu corpo e identidade negro deverão desaparecer. (SOUZA SANTOS, 1983, 

p.5). 

 No que diz respeito ao estudo de Souza Santos, a localização psicológica do negro 

no Brasil é diretamente proporcional ao exercício de branquitude, de forma a projetar a 

pessoa negra, às subjetivações dissociadas de suas experiências individuais e coletivas. 

Neste campo, a psicologia ocidental procura dar conta das subjetivações coletivas que 

produzem impacto na sociedade. Mas o que dizer dos dramas e dos processos sociais 

ligados aos descendentes de africanos no Brasil? Como ter acesso e propor uma análise 

para as linguagens que deem conta das experiências tão profundas – e imbricadas de 

complexas estruturas – que atuam   no modelo colonial brasileiro, sobre as pessoas negras, 

para então encontrar “um chão”, que de fato possa restituir esses indivíduos a autonomia 

sobre sua elaboração de humanidade, percepções e projeções?  

Considerando suas várias escolas, a crítica de Nobles a disciplina da psicologia, 

nos oferece uma visão do porquê, de fato, os efeitos do racismo não foram relegados a 

um patamar pandêmico no âmbito da saúde mental coletiva:  

A razão de ser da psicologia ocidental como disciplina se resume, em grande 

medida, a alimentar e sancionar o regime político imperialista e racista que a 

inventou (CCHR,2003). (...) A psicologia eurocêntrica e o sistema industrial 

de saúde mental por ela criado não consegue fornecer explicações, 

fundamentos lógicos ou prática preventiva e curativa para o próprio povo que 

ela se destina a oprimir. (NOBLES, P. 279)   

A maior parte da discussão contemporânea nesse campo tem ocorrido, contudo, 

em relação as limitações da psicologia ocidental (branca) e/ou às consequências 

psicológicas negativas de ser africano (negro em diáspora)29 numa realidade antiafricana. 

Poucas discussões têm articulado com seriedade a natureza fundamental de ser africano 

                                                           
29 Entendendo nas bases da afrocentricidade que o “ser africano”, indivíduos negros do continente e toda a 

diáspora. 
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(negro), seus significados psicológicos e funções associativas ou a teoria(s) necessária(s) 

aos processos psicológicos africanos “normais” (NOBLES, p.278):  

Fundamental [...] criar e criticar um corpo de ideias, teorias e práticas 

descortinada a favorecer a compreensão, a explicação e, quando necessário, a 

cura do ser, do vir-a-ser e da pertença de africanos em todas as expressões 

históricas e desdobramentos contemporâneos.  

Um exemplo da presença desta discussão entre jovens de terreiro pode ser 

demostrado através do post em uma rede social, onde a mestre em filosofia e jovem negra 

de terreiro, a filósofa Katiúscia, expressa sua percepção acerca de como os sacerdotes 

conduzem de forma problemática as relações raciais no espaço de Axé:  

(Re)ORIentação …30 

Como as Ìyás e Babás vão transformar a existência do Sujeito, potencializar 

sua essencialidade se também tem sua subjetividade destroçada pelos 

processos colonizadores? Como reconectar seu Ori se seu próprio Ori (de 

sacerdotes e sacerdotisas) estão submersos aos efeitos do racismo? Cantar 

Orikis precisa vir acompanhado de construção indenitária Africana ... Como 

curar o outro se vc em Si também é fruto dessa doença? 

As espiritualidades de matriz africana precisam com URGÊNCIA rediscutir os 

processos violentos do racismo, compreender que "todos" independente de sua 

posição hierárquica são afetados colonialmente ...Antes de qualquer 

reorientação é preciso limpar o Ori do efeito devastador do racismo. E assim 

conjugar essa ação com o fortalecimento ancestrálico. O axé é a possibilidade 

real de nós cosmologizar com o que nos foi retirado, nos reintegrar e retornar 

útero mítico - Afreeka. As pessoas brancas dentro dos espaços de fé precisam 

ter a humildade e honestidade de compreender que o axé os tornará menos 

refratários às questões raciais e fará do sujeito preto, sujeito sua própria 

história. Do contrário, se não seguirmos esse caminho seremos os colonizados 

de nossa própria terra. 

É a falácia que Orixá não tem cor concretizada! 

Rediscutir o racismo dentro do axé é fundamental para minimizar o 

adoecimento psicossocial das pessoas pretas, vejo a reprodução das violências 

ensinadas a nós dentro desses espaços e a subalternidade como agência de 

diálogo com justificava de que cuido de você então me siga ... Para seguir todos 

devemos estar longe de lógicas dominadoras. Estamos dentro de um dos 

poucos espaços de referência Africana ... Podemos até deitar na mesma esteira, 

mas não somos todos iguais. É importante sinalizar que não é um ataque a 

ninguém, mas sim a tentativa incansável de nos fazer sujeito dentro da nossa 

própria ancestralidade. Mas apenas cultuar o Ori sem nos descolonizar é 

continuar a nos matar e da forma mais triste ... A subjetiva. 

Bença meus mais velhos e dou a benção ao meus mais novos.  

Inspirado nos diálogos constantes com meu mais velho ... 31 

                                                           
30 ReORIentação – a palavra ORI em destaque significa “cabeça interna” o lugar da consciência ou essência 

da pessoa, e também seu guardião e protetor. (NOBLES, p.282) 

31  Original: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1531545706895002&id=100001187610593. 

Acessado em 29/12/2017    
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A filósofa reflete a tônica do que a juventude preta de terreiro tem questionado 

nos vários aspectos de sua vida. A importância de uma re-apropriação de um espaço de 

reabilitação de sua condição humana. A afrocentricidade, como uma proposta de 

abordagem inovadora, têm atuado como um grande atrativo para esses jovens, chamando-

os para a reflexão de seu “estar no mundo”, para a consciência de um estado de 

adoecimento imanentes das violências a que está exposto – dentre essas: o racismo 

religioso, o racismo epistemológico e o genocídio. 

Nesta perspectiva, Nobles oferece um recurso analítico para absorver as demandas 

apresentadas a partir do compromisso – também proposto por Neusa Santos – de observar 

a localização psíquica do negro, considerando-a como absolutamente desconectada dos 

interesses, dos recursos e das convicções históricas assentadas na psicologia ocidental. A   

Sakhu-Sheti é um postulado metafísico-psicológico de origem no Vale do Nilo, datado a 

cerca de 1370-1333 a.C., que propõem uma psicostasia capaz de compreender o 

significado e experiência do Ser africano. Como primazia, os papiros de Hu-Nefer 

(escriba real do faraó Seti I), retratam o espírito de Ka, e grafam o Per-EM- HRU 

(consagrado como o “Livro dos mortos do Egito”, recentemente traduzido como “Livro 

do emergir da escuridão para a Luz”). Chego então enfim, ao método que Nobles utiliza 

para compreender a Sakhu (ou iluminação do espírito) afro-brasileiro, e sobre elas, é 

importante ressaltar, que a abordagem de seu trabalho não se define estritamente pela 

origem banta ou yorubana ou jeje como demarcadoras de “uma herança religiosa” 

associadas a cultura afro-brasileira, mas sim, do que é definido como uma “conceituação 

africana do que significa ser uma pessoa ou um seu humano” (NOBLES, 2009 p 270-

281).  A demanda retorna ainda, a uma análise da língua/linguagem e sistemas lógicos 

dos povos tradicionais africanos, para então, compreender o sentido que associam a sua 

humanidade. Sobre essa perspectiva a afrocentricidade propõem uma análise crítica a 

partir de um “olhar simétrico”, acusando o “descarrilhamento” e a “desafricanização” do 

negro da diáspora. Nas palavras de Nobles:  

Devemos reconhecer e respeitar, em última instância, a autodefinição do 

africano como ser humano, assim como os processos históricos e 

contemporâneos destinados a destruir esse significado ou redefini-lo a fim de 

dominar e oprimir os africanos. O escravizamento histórico e a exploração 

contemporânea do povo africano só poderiam ter sucesso se os significados 

africanos de ser humano fossem apagados e/ou redefinidos. Apenas quando o 

centro de sua consciência for afastado dos significados africanos de ser 
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humano, ou esses significados forem removidos de sua consciência, o africano 

pode ser permanentemente escravizado – eis um preceito central da 

afrocentricidade. (...) O caminho do desenvolvimento africano em termos de 

socialização, vida familiar, educação, formas de conhecer Deus, padrões de 

governo, pensamento filosófico profundo, invenções cientificas e técnicas foi 

descarrilhado pela invasão e dominação estrangeira. (...) A metáfora do 

descarrilhamento é importante porque quando isso ocorre o trem continua em 

movimento fora dos trilhos; o descarrilhamento cultural do povo africano é 

difícil de detectar porque a vida e a experiência continuam. (NOBLES p. 283-

285).  

Um segundo preceito importante para o que pretendo defender nesse trabalho, foi 

definido pela antropóloga Dra. Marimba Ani em sua obra: Deixe o Círculo Ser 

Ininterrupto: As Implicações da Espiritualidade Africana na Diáspora (1998). Ani 

redefine o entendimento do que, nos termos semânticos, devemos considerar em alta 

conta. Ela explica que as definições das categorias que descrevem o locus de qualquer 

análise – ou narrativa das experiências – de uma condição africana de existência, em 

negação à definição colonial, deve emergir do campo de concepção semântica 

africana/afrodiaspórica, para que se possa obter autonomia na produção do sentido e 

soluções reais, e dar conta de exprimir o “desde de dentro” da experiência africana ou 

afrodiaspórica.  

Em poucas palavras, tais perspectivas afroreferênciadas defendem, e nós 

assumiremos a partir de agora, que as categorias de análise que nomeiam, descrevem e 

definem as experiências negras e a classificação de seus novos agenciamentos 

sociopolítico precisam, necessariamente, desfrutar de autonomia e estar localizado em 

um repertório cognitivo que identifique e expressem as subjetivações e impactos outros. 

Marimba Ani então cunha a palavra Maafa32, para designar o holocausto total – físico, 

psíquico e espiritual33 das populações negras ao redor do mundo através da colonização. 

Sobre a definição do termo como lugar analítico o Prof. Karenga diz:  

(..) a Maafa coloca a escravidão no contexto mais amplo, sugerindo que seus 

efeitos excedem a mera perseguição física e privação de direitos legais: a 

destruição da possibilidade humana envolvida na redefinição da humanidade 

Africana para o mundo, envenenando o passado, as relações presentes e futuras 

com outras pessoas que só conhecem -nos através deste estereótipos e 

                                                           
32 Palavra Swahili que designa um “holocausto total” ou literalmente “grande desastre”. Ver em: Yurugu: 

Uma Crítica Africano- Centrada: O Comportamento e Pensamento Cultural Europeu, Ed. Library of 

Congress Cataloging- in- Publication Data, USA 1992. 

33 Aqui, não me refiro a religiões ou crenças de qualquer espécie, mas a uma condição espiritual intrínseca.  
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prejudicando, assim, as relações verdadeiramente humanas entre os povos. 

(KARENGA apud MARIMBA Ani ,1998)34 

O jovem negro brasileiro está inserido nesse processo. Segundo a Organização 

das Nações Unidas, sete, em cada dez pessoas assassinadas no Brasil são negras, e na 

faixa etária que compreende de 15 a 29 anos, cinco vidas são ceifadas a cada duas horas35, 

e, neste caso interessa, estritamente essa definição, por se tratar também de um 

aniquilamento existencial e ontológico.  

A Maafa da juventude negra, em nenhuma hipótese pode ser considerada fora de 

seu contexto ambiental. É importante afirmar que o terreiro de axé é parte importante de 

reconstituição dos laços afetivos e familiares destes jovens, que em sua maioria, possuem 

família dilaceradas pelo mesmo processo que destitui sua integridade física e psicológica. 

Tais pressupostos estabelecem por fim, a relevância de “dar à luz” o fenômeno que 

chamarei de esquizoracialidade – a cisão da consciência e percepção do “como existo”, 

que em corpos negros, apresenta-se estabelecida e elaborada a partir do apagão ou 

mitigação da memória histórico-social, da extirpação do poder de análise e do 

reconhecimento/estranhamento dos corpos negros, expostos ora como alvo da violência 

racial-fatal, ora como gatilhos da violência psíquica, simbólica, física, epistemológica e 

espiritual.  

Tal fenômeno, não se revelou consciente no sujeito (negro) imediatamente, no 

campo da pesquisa, pois, invariavelmente, como afirma Neusa Santos, o negro nega-se a 

conceber a si mesmo como parte desta realidade afrodiaspórica, dadas as condições de 

existência atual em que o está inserido. Segundo o filósofo Jean Paul Sartre (In FANON, 

2008b), as deficiências causadas pelo trauma do racismo, se resumem em um 

condicionamento existencial, próprios da incorporação de uma consciência subalterna de 

si, impostas pelo colonizador branco, e por isso, refletidas por corpos brancos. Tal 

afirmativa é ilustrada por ele através da afirmação: “(...) desde que abre a boca, ele, o 

                                                           
34 In: Yurugu: Uma Crítica Africano- Centrada: O Comportamento e Pensamento Cultural Europeu, Ed. 

Library of Congress Cataloging- in- Publication Data, USA 1992. 

 

35  Ver em: https://nacoesunidas.org/onu-brasil-lanca-campanha-pelo-fim-violencia-contra-juventude-

negra/  
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negro, se acusa, a menos que se encaneça em derrubar a hierarquia” (SARTRE, P.120, 

2016)36.   

  

                                                           
36 In: Reflexões sobre o Racismo. Lisboa: Difusão Europeia do livro, 1965 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A PROPOSTA CONCEITUAL 

“Nós vamos ter que controlar sua língua”, o dentista disse, arrancando todo 

o metal da minha boca. Os pedacinhos prateados estatelam e tilintam na 

cuspideira. Minha boca é uma veta madre. O dentista está limpando as minhas 

raízes. Eu sinto a baforada do mau cheiro quando arquejo. “Eu não posso 

tapar esses dentes agora, você está drenando”, ele diz. “Nós vamos ter que 

fazer alguma coisa com a sua língua”, eu escutei a elevação raivosa de sua 

voz. Minha língua. 

GRADA KILOMBA 

Cenas e caminhos abertos por Oxumarê – Falam os iniciados 

Cena 4 - Oxumarê  

- Motumbá, a toda e a todos! Eu sou a dofona de Oxumaré! Testemunho o racismo 

institucional a mais de 10 anos.  Sou ativista da juventude negra de favela há muito tempo, 

e sei que nós pretos, sempre sentimos na pele a dor póstuma da escravidão! Eu era 

evangélica, e o discurso da meritocracia sempre nos convenceu que não tínhamos direito 

a nada, que deveríamos viver “nossa realidade” e aceitar esse tipo de humilhação. Fiz 

diversos eventos na igreja: introduzi atabaques, ensaiamos cânticos africanos, o ator que 

interpretou Jesus era negro, nossas danças ganharam gestos e figurinos africanos e isso 

começou a ser um problema. Fui chamada para o aconselhamento pastoral e por 

recomendação deveria parar de fazer “inovações” nos ritos tradicionais da igreja e 

principalmente evitar o uso de símbolos satânicos - referindo-se a símbolos africanos -, 

nas atividades que eu desenvolvia. Na minha reflexão, tentei compreender o porquê da 

cultura africana ser comparada ao satanismo, visto que eu cresci dentro daquela cultura 

que era parte de mim. Já na faculdade de moda resolvi fazer um evento na Igreja Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, era um desfile de moda, daí ouvi de muitos membros da 

irmandade local(negros) a palavra misericórdia e os gestos que remetiam ao sinal da 

cruz católico. Isso porque, quem abria o desfile era Obaluaê. Eu não sabia o que era na 

época, mas que sempre me fascinou por sua estética. Aquela reação me assustou mais 

uma vez. Durante o curso de formação, sempre expressei minha negritude. Os meus 

desenhos se diferenciavam, eu desenhava modelos negros, com mãos e pés grandes, 

fenótipo negro, e as roupas sempre tinham referências africanas. Eu estava fora do 

padrão! Esse comportamento causou muito desconforto entre meus professores, mas 

essas referências eram inerentes em mim. Isso porque fui criada por uma mãe “escolhida” 
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preta, que me ensinou a ler, fingindo que sabia ler, ela era analfabeta. Todos os dias de 

manhã, ela pegava o jornal e se sentava no “vaso”, o meu “pinico” ficava do lado, e eu 

a imitava. Até que quando comecei a ler, ela me pedia pra ler o jornal para ela, dizendo 

que queria ver se eu estava lendo direitinho. Só fui perceber que ela não sabia ler com o 

passar do tempo. Ela se dizia católica, mas nunca ia a missa. Sempre permitiu giras de 

exu em sua casa, porém se sentava no quarto e ia ver sua televisão enquanto os 

“ancestrais” davam consultas as pessoas da comunidade. Foi dessa forma que ela 

também me ensinou a respeitar a espiritualidade e a escolha religiosa de cada pessoa. 

Eu estranhava a demonização exatamente por causa de seus exemplos. Tinha em casa 

muitos santos da igreja católica, mas todos eram pretos. Por este motivo nunca aceitei 

rezar diante de um deus branco, só me curvei aos negros. 

 Saí da igreja protestante quando o pastor proibiu as minhas perguntas sobre a 

genealogia de Cam, o sinal da maldição de Caim e a permanência da inclusão dos 

símbolos africanos nas atividades da juventude. Estou contando essa história, porque ela 

tem a ver com o que acontece aqui! O pastor, o padre e a irmandade me disseram que os 

Deuses africanos eram coisa do diabo. Que eu estava perdida, e estava cometendo 

pecado. Tentei argumentar que se tratava da minha cultura ancestral, as lembranças das 

raízes dos meus avós, e não de um símbolo religioso, mas ele foi irredutível e me silenciou. 

Uma angústia tomou conta de mim, foi quando e resolvi sair daquela denominação 

pentecostal e procurei outras, até perceber que o problema não era o pastor, mas a 

doutrinação, a própria essência do cristianismo. Passei por uma fase muito difícil, 

comecei a trabalhar no carnaval, onde as religiões de matriz africana reinavam, mas 

eram reproduzidas de uma maneira extremamente estereotipadas. Senti falta de uma base 

religiosa de apoio. Procurei na Rosa Cruz, Teosofia, Budismo, Kardecismo, onde ouvi 

que as religiões de matriz africana eram para espíritos “involuídos” que estavam num 

estágio abaixo das outras religiões. Acabei indo para uma casa de Santo, onde descobri 

que meu Pai era Oxumarê. Relutei, pois este Orixá era simbolizado por uma serpente. 

Eu aprendi no cristianismo que a serpente era o símbolo do diabo. Foi ela que introduziu 

o pecado no mundo. Era o próprio mal materializado, este era o “Meu Pai Ancestral”. 

Entrei em profundo conflito, levei 8 anos para descolonizar esta mitologia demoníaca. 

Precisei estudar sobre Oxumarê, pra entender que ele significava transformação. 
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Precisei senti-lo dançar através de meu corpo, porque Oxumarê me fez sentir o amor 

incondicional, do pai que eu não tive. Somente após compreender o significado de seus 

símbolos na visão da minha cultura, consegui enfim me iniciar, mas confesso, o racismo 

que constrói o preconceito na nossa mente através da religião é devastador e pode nos 

levar até a morte, digo não apenas a morte espiritual, mas a morte física também. Então 

não me venha dizer que devemos nos comportar como brancos, vocês não entendem 

nosso sagrado. Caso eu me suicidasse por ser filha do “demônio”, seria apenas mais um 

corpo preto nas estatísticas normativas que arrancam a vida da pele preta. Vocês não 

entendem a capacidade que temos de nos mantermos de pé. Vocês querem que 

continuemos escravizados pela forma de ver o mundo de vocês. Ainda querem 

embranquecer nossos ancestrais!  

O homem permaneceu de pé, hipnotizado pela história que acabava de ouvir. 

Pediu pra falar com a liderança, a dofona de Ossain, saiu desconcertado e nervoso da 

sala. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O afloramento das discussões sobre racismo entre jovens reproduz o fenômeno de 

risco e violência pensado por La Mendola37, que expressam, para esta proposição de 

trabalho, perspectivas para que se possa visualizar o recrudescimento do exercício da 

branquitude como sistemas de violência, conflito e privilégio. Segundo o autor: 

Um aumento da autoestima redefine o próprio conceito de violência, 

favorecendo a inclusão, em tal definição, de tipos de relação que, no passado, 

outras gerações (...) não teriam reconhecido explicitamente como tais, ou que 

não dariam lugar a denúncias, levando (...) a sofrer em silêncio. (LA 

MENDOLA, 2005, p. 72) 

Procuramos então grifar, em um primeiro momento, o que Mendola chama de 

“redefinição do conceito de violência”, associada a “autoestima” que favorece a “inclusão” 

como reversão do processo de silenciamento, observado em sociedades ocidentais como 

um processo social que opera as subjetivações, a exemplo do racismo. É fundamental, 

                                                           
37 Salvatore La Mendola é professor associado de Sociologia da Comunicação na Faculdade de Ciência 

Política da Universidade de Pádua.  
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portanto, pensar os processos da linguagem como forma de circular as semânticas nos 

discursos reproduzidos pelo senso comum.  

Fanon fortalece a convicção de que a linguagem é o meio e o fim tanto para 

compreender quanto para encarcerar o pensamento ao afirmar: “Atribuímos uma 

importância fundamental ao fenômeno da linguagem. (...) que pode nos fornece um dos 

elementos de compreensão da dimensão para-o-outro do homem de cor. (FANON, 2008, 

p.33)”. De fato, o que objetivamos foi propor uma unidade de análise em relação ao outro, 

estritamente na ruptura da percepção de si mesmo em relação ao outro, forma esta que 

orientará suas opções, objeções, reivindicações e negações diante do mundo.  

Wittgeinsten foi um filosofo da linguagem que dedicou toda a sua atenção para 

exaurir o essencialismo existente na produção de sentido na linguagem. Os “jogos de 

linguagem” colocados nas interações são, todavia, localizados nas demandas 

comprometidas nas experiências e nos imaginários construídos no seu uso, em nosso caso, 

circunscritos em relação aos discursos de igualdade racial, humanismo e paridade das 

subjetivações. Esses discursos estabelecidos nas sociedades ocidentais modernas do 

período renascentista, nos séculos XV e XVI, inauguram uma ambígua formulação de 

humanidade, e tais concepções aparecem nos jogos de linguagem que denunciam a 

desigualdade no tratamento oferecidos a negros, na constante tentativa de desqualificar 

os processos de desumanização que estabeleceram o imaginário escravagista. Para o 

lógico Wittgenstein, o sentido das “coisas” produzidas pelo pensamento, transbordam na 

linguagem, e demostram a partir dela, que os problemas surgem em sua má interpretação 

ao presumir que o pensamento é algo único: 

Uma metáfora que é incorporada às formas de nossa linguagem causa uma 

falsa aparência; está nos inquieta: ‘Não e assim!” – dizemos. “Mas é preciso 

que seja assim!” “E assim” – não paro de repetir. É como se eu devesse 

apreender a essência da coisa, como se eu pudesse fixar agudamente esse fato 

e situa-lo no foco do meu olhar. (WITTGEINSTEIN, 1999, p.65)   

 No campo de pesquisa, o fator que implica a construção de uma 

esquizoracialidade diz respeito também ao “abuso do uso” dos jogos de linguagens ao se 

pensar as relações raciais, tanto com o objetivo de se construir o combate antirracista, 

tanto quanto na intenção de expor o problema branco (RAMOS, 1995).  Tavares colabora 

com esta assertiva estendendo seu conceito de blindagem cognitiva (TAVARES, 2015) 
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ao efeito produzido pela denegação, de onde constitui-se a fenda, no estado de consciência 

esquizorracializado. Sobre este efeito ele afirmativa:   

Este é um fato linguístico de natureza cognitiva cuja manifestação atualiza-se 

no mecanismo de denegação, conforme foi apontado por Freud, em A Negação 

(Die Verneinugng) em 1925. Na definição corrente da psicanalise 

corresponderia a negação, recusa ou denegação, constituindo-se no processo 

pelo qual o indivíduo, embora formulando um dos seus desejos, pensamentos 

ou sentimentos, até ai, recalcado, continua a defender-se dele. Negando que 

este lhe pertença. 

Ambas reflexões nos indicam as razões pelas quais a blindagem cognitiva opera 

o fenômeno da esquizoracialidade nas relações raciais, firmando-se na negação do 

racismo para o branco e na fixação pela “negridão” - do negro, que declina de sua 

existência como Ser, em detrimento de alcançar uma transvalorização (Nietzche,2009) 

incutida naquilo que conhece como humanidade, não a sua, mas a elaborada para ser sua. 

Em suas bases, os significantes que circulam através das linguagens do cotidiano, operam 

de várias formas estas “marcas”, de maneira a aterrar constantemente o transtorno 

coletivo e simbiótico contaminantes da percepção dos dois grupos raciais, cada qual a 

partir de seu vórtex de experiências.  

No campo disciplinar da psicologia, estas nuances seriam definidas como 

dissonância cognitiva38 . Tratam-se dos efeitos da condescendência forçada, ou seja, 

comportamentos adotados por alguém em determinadas circunstâncias públicas e que 

contrariam suas próprias convicções e princípios (FESTINGER, 1975), e na filosofia 

niilista traduz-se na transvalorização, que segundo seu autor, mostram-se no exemplo das 

perspectivas constitutivas da moral do escravo e da moral dos senhores:  

A moral de escravos é herdeira do pensamento socrático-platônico - que 

provocou a ruptura entre o trágico e o racional- e da tradição judaico-cristã, da 

qual deriva a moral decadente, porque baseada na tentativa de subjugação dos 

instintos pela razão. A moral plebeia estabelece um sistema de juízos que 

considera o bem e o mal valores metafísicos transcendentes, isto é, 

independentes da situação concreta vivida. A moral de escravos nega os 

                                                           
38. De acordo com a teoria da dissonância cognitiva de Festinger (1957), um indivíduo sente conflito antes 

da escolha e dissonância depois quando pelo menos dois elementos cognitivos (conhecimentos, opiniões 

ou crenças) não são coerentes. Por outras palavras, quando uma pessoa tem uma opinião ou um 

comportamento que não é consistente com o que pensa de si, das suas opiniões ou comportamentos vai 

sentir dissonância. (ROSA, SHOLTEN, CARRILHO in:  Festiger Revisitado: Sacrifício e argumentação 

como fonte de conflitos na tomada de decisão – Revista Análise Psicológica, Instituto Superior de 

Psicologia Aplicada de Lisboa, 2006, p. 168; disponível em 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/aps/v24n2/v24n2a04.pdf)  
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valores vitais e resulta na passividade... 

Moral dos senhores 

A moral "de senhores" é a moral positiva que visa à conservação da vida e dos 

seus instintos fundamentais. É positiva porque baseada no sim à vida, e 

configura-se sob o signo da plenitude, do acréscimo. Funda-se na capacidade 

de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação 

da potência. O indivíduo que consegue se superar é o que atingiu o além-o-

homem. (Nietzsche, 2009)  

Durante toda esta experiência, chamou-me atenção a inquietude expressa por 

esses territórios em disputa pelo branco. Certa ocasião, ouvi de uma jovem preta, 

Iyalorixá do Ogum, uma breve explanação sobre a natureza da dissimulação de pessoas 

brancas acerca de seu posicionamento político em relação a reverências (Adobá) para 

uma pessoa branca e hierarquicamente mais velha no terreiro. Ela reafirma que diante de 

uma perspectiva lógica – onde o centro da experiência é a história da África destruída 

pela colonização – não há razão por que seu posicionamento seja considerado um 

radicalismo. Em suas palavras, que transcrevo: 

Eu fui fazer uma mesa na UFRJ. Mini curso África. Esse é o segundo ano que 

sou convidada como palestrante, Muitos sabem meu posicionamento sobre 

alguns assuntos relacionados a Branquitude no candomblé. Ao término da 

mesa, fui abordada. Dentre várias perguntas, surge essa:  

“A senhora disse que jamais colocaria sua cabeça aos pés de um Babá ou Iyá 

que não fosse preto.” 

Eu: SIM. Disse e digo quantas vezes forem necessárias.  

“Mas o candomblé é feito de hierarquia. Como fica? Como faz?  

(Pergunta clássica de branco que adora ser negrólogo) 

Eu: Não faz querida. É simples. É só não ter um babá branco. 

Ela: “Mas não seria possível porquê???? Talvez haja um pouco de radicalismo 

de parte da Senhora”. (Eles fingem que nos respeitam). 

Eu: Escuta. Eu não deveria mais vou te explicar. O ato de levar o Ori no chão, 

simboliza nosso cumprimento aos Ancestrais.  Por isso nosso Ori vai a terra.  

Quando levamos nosso Ori aos pés de um babá ou Iyá, estamos pedindo benção 

dos Ancestrais daquele babá ou Iyá. Eu. Mulher preta, tenho que pedir a benção 

dos Ancestrais que escravizaram os meus? 

Ela ficou uns 3 segundos com uma cara de “boi cagando na chuva” e não 

conseguia emitir um som.  

Eu: Viu moça. Não tem nada a haver com radicalismo, tem a ver com 

lógica/coerência mesmo.  

Ela: “Sim Senhora, Obrigada.”  

Eu: Nada mona. Estamos aí...  

Em contraste com a lógica da Iyalorixá do Ogum, uma situação reversa, de 

conflito no entendimento dos significados elaborados a partir da consciência 

comprometida com a pregressa história social do País, ilustram que as blindagens 

cognitivas se manifestam em corpos negros e brancos de muitas formas. Para apontar esse 

caso, narro uma visita que realizei a uma casa de candomblé de São Gonçalo – Niterói. 
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Logo ao chegar à casa, percebo que o trabalho nos afazeres cotidianos no terreiro são 

realizados pelas próprias deidades incorporadas, os Orixás. Essa prática é comum a 

algumas nações, porém, tratava-se da casa de candomblé de um jovem negro filho de 

Oxóssi, que participava ativamente da rede de juventude de Terreiro, e posicionava-se 

com clareza e a partir de uma reflexão afro-referenciada, e, por isso, já havia me falado 

de seu desconforto com essa tradição em sua casa em uma das atividades da Rede. 

Notando que eu observava este fato em sua casa, tratou logo de me fornecer uma 

explicação. Explicou que a presença do próprio Deus nos “serviços”, era positiva para 

casa, antecipando o questionamento do porquê de os Deuses varrerem o chão, quando 

sequer cheguei a realizar a pergunta. Ao ouvir a troca de palavras, sua Iyalorixá, que era 

branca, completou: “os ancestrais da escravidão também varriam!”, me explicando que 

esta prática era tradicional, e que não via problemas no fato de Orixás realizarem tarefas 

de vivos. O fato de eu sequer ter perguntado, e de que espontaneamente o jovem e a 

Iyalorixá terem me fornecido essas explicações, apontam para o ímpeto do jovem de 

terreiro em decupar possíveis práticas subalternas ou racistas em seu terreiro, e por outro 

lado, a resistência – daqueles que defendem a “tradição” – sem dar a esses jovens, abertura 

para uma reflexão acerca da própria “tradição”. Para além disso, é relevante apontar, que 

a opinião particular do jovem e a explicação fornecida por sua Iyalorixá, pode ser pensada 

na perspectiva de Golffman sobre a interação face a face, onde a interação dos envolvidos, 

estão envoltos pelas influencias projetadas pela presença física – neste caso também 

hierárquica, segundo o autor:  

(...) pode ser definida, em linhas gerais, como a influência recíproca dos 

indivíduos sobre as ações uns dos outros, quando em presença física imediata. 

Unia interação pode ser definida como toda interação que ocorre em qualquer 

ocasião, quando, num conjunto de indivíduos, uns se encontram na presença 

imediata de outros. (...) Um “desempenho” pode ser definido como toda 

atividade de um determinado participante, em dada ocasião, que sirva para 

influenciar, de algum modo, qualquer um dos outros participantes. 

(GOFFMAN, 1975, p 43) 

 Para os jovens que partilham uma perspectiva re-ontologizada e afrocentrada39, 

esta questão surge como um dos conflitos interpretados como impetrados como parte de 

                                                           
39 É uma categoria defendida tanto pela afrocentricidade quanto pelos movimentos de juventude negra. Este 

conceito também é mobilizado e discutido pelo Fórum Ubuntu Afrobrasileiro. 
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uma cultura colonial, e que foi incorporada à tradição ao associar a Deidade ao “Ser-

escravo”, e que por outro lado não estranha tal fato, mesmo quando a noção de sagrado 

tem raízes cristãs no terreiro.  

Todavia, nem todo jovem de axé se diz atingidos, ou sequer percebe tais questões 

existenciais, mas, muitos deles, sentem os seus efeitos na vida cotidiana do terreiro. E se 

perguntarmos: porque não é uma demanda para as pessoas brancas comprometer-se com 

a preservação das raízes negras indenitárias e simbólicas das culturas de matriz africana? 

Porque não se incomodam afinal com a representação de Yemanjá branca? Porque os 

adeptos brancos dessas religiões não associam a sacralidade dos deuses africanos de 

forma a produzir compaixão em relação as pessoas negras, conforme ocorre com a 

associação de pessoas brancas a imagem e semelhança ao Deus cristão? Romperia-se com 

os artifícios dos discursos que historicamente corroboram com a construção do que hoje 

conhecemos como branquitude? Afetar-se, de fato, seria por acaso negar sua própria 

localização psíquica afeita a privilégios sociais e ligadas a noção de supremacia? 

Um exemplo complexo é a questão do colorismo40 . Os jogos de linguagens 

localizam os sujeitos negros de pele clara, numa espécie de “polissemia racial” - onde a 

legitimidade de seu pertencimento está determinada tanto pelas vantagens da pele clara, 

quanto pelas desvantagens do fenótipo negro. Acentuo neste caso a dificuldade mais uma 

vez, de encontrar o lugar existencial dentre as subjetivações e ressentimentos que 

culminam em comportamentos aproximados de um estado emocional coletivo patológico. 

gerados pelo conjunto de significados constituem as categorias de classificação racial na 

sociedade. Este tem sido um campo de conflito tanto para a elaboração de pessoas preto-

claras, quanto para os movimentos negros no uso dos jogos de linguagens na consolidação 

de um discurso político que possibilite a localização desses sujeitos – constituintes de 

uma “zona hibrida” racial, tornando-se um fenômeno, verdadeiramente caótico e 

impactante no campo das subjetivações para grupo em sua totalidade –, além de impactar 

de forma contraproducente, ou ao menos sem resultados efetivos, no que diz respeito a 

luta antirracista.  

                                                           
40 Ou pigmentocracia: é a discriminação pela cor da pele muito comum em países de colonização europeia. 

Quanto mais pigmentada é uma pessoa, mais discriminação e exclusão ela sofrerá. 
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No plano dos discursos, Wittgenstein, nos oferece uma de suas proposições 

baseada em sua “terapêutica gramatical” de forma a auxiliar a localização da “fenda” na 

percepção dos jovens brancos, negros de pele clara e negros, uma possível razão para 

dissonância cognitiva em relação as demandas político-subjetiva de cada um dos 

discursos:  

Uma fonte principal de nossa incompreensão é que não temos uma visão 

panorâmica do uso de nossas palavras, - Falta caráter panorâmico á nossa 

gramática – A representação panorâmica permite compreensão, que consiste 

justamente em “ver as conexões”, daí a importância de encontrar e inventar 

articulações intermediária. (Wittgenstein, 1999, p.67) 

Outro dos sedimentos das investigações filosóficas de Wittgeinstein colabora com 

esse questionamento, sobre a formulação do pensamento no uso linguagem ele afirma: 

O preconceito da pureza cristalina só pode ser afastado se modificarmos toda 

nossa consideração. (Pode-se-ia dizer: a consideração deve ser modificada, 

mas tendo como verdadeiro centro nossa verdadeira necessidade). (...) Falamos 

dos fenômenos espaciais e temporais da linguagem, não de um fantasma fora 

do espaço e tempo.  (WITTGEINSTEIN, 1999, p.64). 

É patente dizer que muitas vezes pessoas brancas reivindicam para si uma 

“identificação” com a cultura negra, incorporando em sua estética, diversos signos que 

informam sua “decisão” a sociedade. No evento da juventude de terreiro, a pratica 

religiosa está associada ao uso de tais indumentárias, e, em certo momento, os jovens 

brancos acionaram este discurso de identificação, objetando uma identidade para afirmar 

o mérito de um legitimo pertencimento a aquele lugar psicológico, colocado como uma 

questão pelos jovens pretos no evento. Por forças dessas circunstâncias, o lugar do 

discurso político sobre os aspectos existenciais do jovem negro no candomblé, foi,  de 

fato, tomada por uma ruptura: a reelaboração de sua identidade religiosa e de sua 

identidade racial como de fato um fenômeno branco – no sentido de  que, quando ambas 

as elaborações fossem tratadas naquele espaço como identidades inerentes, exaltando a 

centralidade da cultura, do pensamento e da representação estritamente negra – foi 

disparado um profundo incômodo nas pessoas brancas presentes, habituados a 

constituírem as identidades-referência para todos os outros grupos raciais nos mais 

diversos aspectos.  

Surpreendentemente, este fato não se deve a negação do branco naquele espaço 

ou no terreiro, mas sim, por não ser a instituição-identitária “branco” o componente 
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central ou agenciador das experiências ali tratadas. Diante disso, poderíamos ainda 

perguntar:  O que disparou a percepção dos jovens negros em relação as práticas de 

subalternização racial, operadas pela presença dos brancos no terreiro?  

Neste campo, pude observar que, ao partilharem as suas experiências, definindo o 

tipo de sensação conhecidas por eles, como racismo, os jovens também circulam uma 

espécie de alfabeto subjetivo – cognitivo particular. A similitudes de suas experiências, 

estabeleceram uma ponte de entendimento entre o que a sociedade determina que é 

racismo, e as nuances por eles apreendidas do que é racismo, a exemplo das narrativas 

denunciadas na campanha “Ah branco dá um tempo!”  

Cada uma das “cenas” apresentadas nesse trabalho, projetam as relações de 

intersubjetividades cindidas, disparando os conflitos que levaram as reflexões deste 

campo de pesquisa. Os jovens pretos de terreiro conduzem as narrativas que se tornaram 

as evidências para a apresentação desta unidade de análise Por outro lado, o que o 

antropólogo Julio Tavares chama de blindagem cognitiva, relaciona-se intimamente com 

as dinâmicas que operam a psique dos jovens brancos e a alienação/negação dos jovens 

negros imersos no discurso colonial/ocidental. Tal ruptura lança-se a esses corpos, 

projetados por sobre o sagrado negro, de forma a redefinir o lugar do próprio sagrado 

como um território em disputa pelas pessoas brancas. A esquizoracialidade pode ser 

pensada também, a partir desse lugar de ruptura e descontinuidade da percepção. No caso 

de um grupo de jovens de terreiro, esta percepção está cindida de uma raiz cultural 

africana; para outro grupo, esta percepção precisa ser reapropriada, revelando que as 

alterações das dinâmicas sociais são capazes de promover o rearranjo da consciência.  

Pode-se dizer portanto, que a esquizoracialidade possuiu um decurso 

fenomenológico  processual sobre a mentalidade de brancos e pretos; em que as 

blindagens cognitivas, atuam como circulação social do fenômeno no âmbito das 

linguagens, a dissonância cognitiva opera como o deslocamento entre a razão e a atuação 

dos sujeitos e a esquizoracialidade se estabelece na ruptura do lugar psicológico incapaz 

de reconhecer a si próprio, como sujeito de uma demanda sócio histórica, implicadas nas 

questões de raça e no legado escravagista, ora obliterando ora afirmando as identidades 

raciais.  
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Tais fendas, operam a principio com  três  elementos identificados neste trabalho : 

1) a identidade racial branca referencial, dotada de plena humanidade, potência e poder; 

2) a identidade racial negra, estabelecida a partir do antagonismo a identidade branca e 

apenas a partir de escravidão (Ser-escravo);  3) nas subjetivações operadas na dinâmica 

da cultura, que alterna aquilo que possui valor, que ameaçam as percepções coletivas já 

estabelecidas e aculturadas, que criam dissonâncias capazes de produzir ódio ou auto ódio, 

desenraizamento ou confrontação com a origem; definição do outro ou auto definição 

subalterna; transvalorização a partir da mitigação da raiz cultural,  a partir do que o sujeito 

nega e/ou projeta se si mesmo ou algo que o associe a suas raízes étnicas ou ontológicas. 

Cabe acrescentar ainda, brevemente, algumas considerações sobre a patologia 

considerada de mais relevância nas ciências médicas ligadas a “esquizo”. Atualmente, um 

relevante campo de pesquisa sobre doenças psíquicas e comportamentais, tem 

considerado os aspectos relacionados questões ambientais. Essas informações podem 

acrescentar tessitura ao conceito de esquizoracialidade no campo sócio-fenomenológico. 

Uma recente área de estudos da genética, vem aproximando-se dos estudos sobre os 

eventos sociais investigados pela antropologia e o meio ambiente em que se estabelecem. 

Esses estudos são radicados na disciplina de epigenética, e ocupam-se de produzir 

análises que comparem os estímulos, condições ambientais que promovam alterações 

fisiológicas e neuropsíquico-comportamentais, como respostas adaptativas em indivíduos 

descendentes. Significa dizer que traumas e outras alterações provocadas por uma 

memória de vida dos antepassados podem ser expressas em seus descendentes, através de 

alterações nas fitas sob o DNA, ou ainda, se expressarão na síntese de células neurais, 

ainda na condição de fetos em gestação (SZY, 2009).  

Tais evidências se revelam em alterações epigenéticas, que segundo os estudos 

pioneiros de Moshe Szy, apontam que, a cada geração, são herdados através dos genes 

algumas das características que irão alterar o desenvolvimento e o comportamento do 

indivíduo. Seus estudos sobre a metilação 41  do DNA, já auxiliam psiquiatras e 

neurocientistas em postulados sobre os comportamentos disfuncionais como por exemplo 

o suicídio, melancolia, ansiedade, mas principalmente nos estudos dos efeitos sobre o 

                                                           
41 Metilação: Alterações epigenética. Deleção ou adição dos elementos químicos que compõem a fita de 

DNA.  
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transtorno de estresse pós-traumático, que sinalizaram a possibilidade de traumas serem 

transmitidos de forma hereditária para descendentes que jamais tiveram contato com seus 

precursores traumatizados.  

Segundo o neurocientista Ivan Izquerdo, o trauma pode manifestar-se em 

descendentes de traumatizados quando expostos a situações parecidas àquelas que 

causaram efetivamente o trauma em seu pais (IZQUIERDO, 2004). Em seu artigo 

“Escravidão e Nostalgia no Brasil: O Banzo”, a doutora em ciências médicas evoca o 

historiador João Ribeiro, que descreve as características associadas ao trauma e 

consequentemente ao estresse pós traumático em escravos, ele define: “Uma moléstia 

estranha, que é a saudade da pátria, uma espécie de loucura nostálgica, suicídio forçado, 

o banzo, dizima-os pela inanição e fastio, ou os torna apáticos e idiotas" (Oda, Ana Maria 

Gualdine Raimundo apud Mendonça, 1935, p.177, grifos no original). 

 O que poderia ser verificado através das investigações epigenéticas, considerando 

os efeitos do racismo e a memória da escravidão, o banzo? Tais argumentos sugerem que 

o fenômeno social esquizoracialidade, pode também ser pensado na forma geracional, 

promovidas pela ecologia social no Brasil. 

O campo etnográfico, aponta que tais afetações pertencem ao campo da alienação 

antropocêntrica, e estão dimensionadas pelas características antitéticas, identificáveis 

através da comparação de alguns elementos que constituem os universos ocidental e 

africano da compreensão do “Ser”, marcados também, por locus de interações distintos: 

indivíduo/ocidental e corpo coletivo/ africano. De forma ambivalente, o campo suscitou 

a dialogia expressa por Fanon, admitindo que, em termos de reconhecimento da 

localização psicológica, o jovem de terreiro da atualidade, que se identifica a priori com 

os movimentos sociais afrocentrados, movimentam-se em torno de uma procura a que 

chama de re-ontologização, utilizando como instrumento o universo cosmológico 

africano.  

De fato, os conflitos gerados das antinomias, que se colocam na mentalidade 

ocidental-brasileira, tencionam a experiência do jovem negro, tanto na sua relação com 

pessoas brancas, quanto com a própria tradição afro-brasileira, na elaboração da 

concepção corpo-pessoa-Ser-sagrado. Todavia, há uma urgência na reformulação da 
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noção de humanidade, que estejam apartadas das noções elaboradas na situação colonial, 

o Ser-escravo, como sugere a Shaku-Sheti abordada no capítulo III deste trabalho. 

A Maafa, relacionada à juventude negra, estabelece por fim, a relevância de “dar 

à luz” o fenômeno a que chamo esquizoracialidade – a cisão da consciência do “como 

existo” –,  estabelecida através da blindagem cognitiva, elaborada a partir do  apagão  ou 

mitigação da memória histórica-social, da análise social e do 

reconhecimento/estranhamento de seus corpos, que se expõem como alvo da violência  

racial, mas que, no entanto,  não se revelarão conscientes, negando-se a conceber a si 

mesmo como parte desta realidade dadas pelas condições de existência em que estão 

inseridos, e que foram estabelecidas a partir do beneficiamento da identidade cultural 

branca.  

As abordagens e cenários que constituem este trabalho foram imprescindíveis para 

localizar o que os jovens pretos de terreiro vem reivindicando, como um campo possível 

e disciplinar de abordagem para seus anseios, além de indicar a forma refrataria pela qual 

o jovem branco de terreiro vem construindo sua insatisfação e agencia acerca do racismo 

religioso e da produção de sua presença nas religiões de matriz africana. A contínua 

elaboração desta proposta conceitual, aponta para retomada de um foco psicológico que 

possibilite reelaborar os sentidos de humanidade que não estejam, afinal de contas 

associada a nenhum lastro da escravização e colonialidade, e tais possibilidades merecem 

uma investigação posterior.  

Cenas e caminhos fechados por Xangô – Falam os iniciados 

Cena 5 – Xangô 

Obassi parecia satisfeito, sentado altivamente na mesa. Esperava os ânimos se 

assentarem para retomar a discussão. Pareceu ser advertido de longe pelo Ogan de 

Oxossi, responsável por toda a articulação do evento, seguido de um comentário que 

reorganizaria todas as falas, e lançaria de volta aos jovens o desafio da reflexão sobre 

juventude de terreiro e branquitude. 
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