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TRADUÇÃO
Explorações no realismo animista: 
notas sobre a leitura e a escrita da 

literatura, cultura e sociedade africana* 

Harry Garuba

Elisângela da Silva Tarouco 
(Tradutora)

Em frente à sede da companhia nacional de energia elétrica da 
Nigéria, encontra-se uma imensa estátua de Xangô, o deus Iorubá do 
relâmpago, vestindo seu traje tradicional, liderando os escritórios da 
maior empresa de distribuição e geração de energia do país. Xangô, 
um governante de Oyo do século dezesseis, é uma deidade antro-
pomórfica que durante sua vida era conhecida por sua habilidade de 
comandar relâmpagos para destruir seus inimigos e queimar suas ca-
sas e hospedarias. O mito de Xangô, cuidadosamente preservado e 
cultivado por seus devotos, é tão conhecido em Iorubá que até hoje 
sacerdotes Xangô acreditam em seu poder de obter retribuições pela 
intercessão do relâmpago. Oba Koso, uma excelente ópera tradicional 
que enfoca a vida de Xangô, tornou-se bastante popular entre públicos 
tanto da Nigéria quanto do exterior nos anos 60 e 70.¹ A aclamação 
recebida pela produção da peça naquela época pode ter sido, em parte, 
devido às habilidades de representação teatral de Duro Ladipo, cuja 
evocação dramática dessa figura histórico-mítica a partir daí passou a 
ser um dos grandes momentos do teatro nigeriano. No entanto, naque-
les dias turbulentos do nacionalismo cultural pós-independência, o 
mito de Xangô pode também ter servido como uma espécie de via pela 
qual a nova elite poderia se reconectar ao seu patrimônio histórico e 
cultural. A estátua de Xangô foi particularmente significativa para os 
novos líderes “cultos” supostamente alienados de suas tradições devi-
do a sua educação Ocidental. Para eles, Xangô não era somente uma 
figura do passado histórico, mas um símbolo do ponto de encontro 
entre “tradição” e “modernidade”.² Ele era uma figura mitológica cuja 
consciência científica incipiente foi demonstrada em sua capacidade 
de aproveitar as cargas elétricas de relâmpagos, para servir a seus 
propósitos, por vezes velados.

Além desse atributo, a vida de Xangô não é exatamente um conto 
de nobreza e desprendimento. Ao contrário, ele é o habitual tirano 
da história e da mitologia, cuja mesquinhez o leva à tentativa de tirar 
proveito de tudo sempre. Ao empregar a tática de dividir e conquistar, 
o Deus do relâmpago coloca dois dos seus poderosos guerreiros um 
contra o outro na esperança de que eles se enfraqueçam pela guerra 
a ponto de nenhum deles ser capaz de constituir uma ameaça ao seu 

*Título original “Explorations 
in Animist Materialism: Notes 
on Reading/Writing African 
Literature, Culture, and Socie-
ty”. GARUBA, Harry. In: Public 
Culture, Volume 15, no. 2, p. 
261-285. 

1 Ver Duro Ladipo, Oba Koso, 
em Three Yoruba Plays: Oba 
Koso, Oba Moro, Oba Waja, 
trad. Ulli Beier (Ibadan, Nige-
ria: Mbari, 1964. 

2 Coloquei esses termos entre 
aspas, primeiro, para realçar 
a dicotomia que este trabalho 
problematiza e, segundo, para 
chamar a atenção para a na-
tureza controversa dos termos 
propriamente ditos. Quando, 
por exemplo, utilizamos os 
conceitos de tradição e moder-
nidade sem problematizá-los, 
somos pegos na Teleologia 
conceitual e nas hierarquias 
binárias da narrativa de tran-
sição, que nos obriga a ler/es-
crever as histórias das chama-
das sociedades de terceiro 
mundo, em termos de uma 
falta que é somente retificada 
por uma evolução “ordenada” 
em direção à modernidade 
e à modernização. Para uma 
elaboração desse argumento, 
consulte Dipesh Chakrabarty, 
“Postcoloniality and the Ar-
tifice of History: Who Speaks 
for ‘Indian’ Pasts?” Represen-
tations, no. 37 (1992): 1–26.
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poder. Na batalha subsequente, entre guerreiros, Gbonka derrota Timi, 
poupando-lhe a vida. Não satisfeito com esse desfecho, é planejada 
por Xangô outra batalha, do que decorre que Gbonka mais uma vez 
saia vencedor. Dessa vez, entretanto, Gbonka descobre as duas faces 
de Xangô e invade Oyo. Abandonado por seus defensores, Xangô é 
derrotado, retira-se da capital e enforca-se em sinal de humilhação. 
Seus seguidores se unem e o deificam: o Rei não se enforcou (Oba 
Koso), afirmam, ele simplesmente se metamorfoseou em um deus. 
Para seus seguidores atuais, os detalhes de sua história de vida são 
superados por seu poder de “comandar” relâmpagos que Xangô su-
postamente legou a seus sacerdotes. Não obstante, para aqueles que 
atribuem apenas um significado simbólico a Xangô, esses detalhes tor-
nam-se irrelevantes diante da sua habilidade inovadora: a “descoberta” 
da eletricidade, fato acentuado pelos mitos que assinalam sua destreza 
na manipulação do relâmpago. É essa associação com a eletricidade 
que fez de Xangô o deus de eletricistas, a divindade que se ostenta 
sobre a empresa de energia da Nigéria.

Tal consideração sobre a vida de Xangô, sua apropriação por uma 
elite tradicional e, ao mesmo tempo, sua implantação simbólica por 
uma elite moderna enfatiza uma forma de prática sociocultural, que se 
tornou bastante difundida na Nigéria contemporânea, senão em toda 
a África. Ao comentar sobre o fenômeno de Xangô no ensaio From a 
Common Back Cloth, Wole Soyinka dirá que: “a abordagem deística 
Iorubá consiste em assimilar cada nova experiência, contextualizando-
a num processo contínuo. Xangô (o emissor de raios) erigido agora em 
estátua preside a empresa de eletricidade, Ogun (Deus do ferro), por 
sua vez, é o principal mecânico de automóveis.³ E, mais tarde, adotan-
do uma abordagem mais filosófica em Myth, Literature and the African 
World, Soyinka decorre sobre as origens dessa “abordagem deística”:

Pesquisadores europeus sempre demonstraram resistência para 
aceitar o mito, a erudição, as técnicas sociais de imprimir conheci-
mento ou de estabilizar a sociedade como prova da rigidez ortodoxa. 
Por outro lado, uma atitude de acomodação filosófica é constante-
mente demonstrada no atributo concedido à maioria das divindades 
africanas, atributos que negam a existência de impurezas ou de algo 
imperfeito que possa macular a imagem divina. Experiências que, até 
sua concretização, encontram-se fora da cognição da tribo e, absorvi-
das pela intercessão de deus, são convertidas noutra parte do arsenal 
social. Em sua luta pela existência, essas experiências entram na 
erudição da tribo. Esse princípio cria para a sociedade um molde não 
doutrinário de sensibilização constante, que permanece fora da órbita 
monopolista do sacerdócio e de quaisquer reivindicações de segredos 
gnósticos pelos cultos especiais.4

Soyinka alega que pesquisadores europeus não compreendem tal 
princípio porque “ignoram o código em que se baseia essa visão de 
mundo, a evolução contínua da sabedoria tribal por meio de uma 
aceitação da natureza elástica do conhecimento como sua única reali-

4 SOYINKA, Wole. Myth, Litera-
ture and the African World (Cam-
bridge: Cambridge University 
Press, 1976), p. 53-54.

3 SOYINKA, Wole. “From a 
Common Back Cloth: A Reas-
sessment of the African Liter-
ary Image,” in Art, Dialogue & 
Outrage: Essays in Literature 
and Culture (Ibadan, Nigeria: 
New Horn, 1988), p. 9.
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dade, como se não significasse nada mais do que reflexos da original 
materialização de uma realidade manifestamente complexa.”5 Não é, 
portanto, apenas questão de “uma abordagem deística Iorubá”, mas 
também, e em um nível mais significativo, “o código em que se baseia 
essa visão de mundo.”

Cientistas sociais, que comentam sobre o Estado, a cultura e a 
sociedade na África pós-independência, observaram vários aspectos 
dessa prática cultural de assimilar os diversos instrumentos e dimen-
sões da modernidade europeia, tais como sua ciência e tecnologia, 
bem como o modelo europeu de Estado e sua máquina política, na 
matriz do ritual tradicional e da cultura. Essa prática, que tem sido 
amplamente referida como “retradicionalização da África”, pode ser 
observada em diferentes aspectos da vida no continente desde a in-
trodução dos cantores de louvor aos protocolos para a posse dos Presi-
dentes Nelson Mandela e Thabo Mbeki da África do Sul até a indução 
de “culto ancestral” em algumas igrejas africanas.6 Esses exemplos 
relativamente inofensivos são meros índices de uma condição cultural 
mais generalizada, que tem ramificações na política, na economia e 
na sociedade. Cyprian Fisiy e Peter Geschiere, por exemplo, observam, 
em relação a Camarões, “a impressionante capacidade de discursos 
locais sobre bruxaria e feitiçaria de incorporar as imagens e os ob-
jetos do mundo moderno.”7 “Eles documentam não só a “pomposa 
utilização de livros sobre ‘Mágica Oriental’ e símbolos cristãos”, mas 
também o fato de que o nganga ou os agora curandeiros “seguem 
os procedimentos burocráticos” e já penetraram no sistema judicial”.8 

Karin Barber, Margaret Drewal, Ropo Sekoni e John e Jean Comaroff, 
entre outros, analisaram a utilização de formas culturais tradicionais, 
como o oriki Iorubá, realização de rituais e outros motivos de contos 
folclóricos e práticas “mágicas” no contexto da vida social e política 
moderna.9  Como Andrew Apter coloca, “o gênio do Paganismo” reside 
na sua lógica, que “confronta e se apropria do mundo exterior para 
controlá-lo de dentro de seus reinos e cultos.”10  A retradicionalização 
implica, portanto, dois processos diferentes, mas relacionados, que são 
executados simultaneamente na África pós-independência. O primeiro 
envolve a assimilação das formas modernas nas práticas tradicionais 
por uma elite “tradicional”; e o segundo refere-se às práticas das elites 
“modernas”. Esse último envolve a recuperação das formas e práticas 
tradicionais — tais como a estátua de Xangô, canções de louvor em 
inaugurações presidenciais e sacrifícios para proteger um carro — e 
sua incorporação nas formas de modernidade Ocidental.

Em The African Crisis: Context and Interpretation, Patrick Chabal 
fornece uma explicação quanto ao uso que faz da expressão “a 
‘retradicionalização’ da África” e comenta sobre sua implantação 
como uma ferramenta de exposição nos relatos e análises da socie-
dade e da política africana:

Refiro-me aqui aos relatos dados recentemente a respeito das for-
mas em que, para observadores externos, os africanos parecem ter 

7 FISIY, Cyprian; GESCHIERE, 
Peter. Witchcraft, Violence 
and Identity: Different Trajec-
tories in Postcolonial Came-
roon. In: WERBNER, Richard, 
RANGER, Terence. Postcoloni-
al Identities in Africa (London: 
Zed, 1996, p.194.
8 FISIY, Cyprian, GESCHIERE, 
Peter. Witchcraft, Violence 
and Identity, p.194.

10 APTER, Andrew. Black Critics 
and Kings: The Hermeneutics of 
Power in Yoruba Society (Chica-
go: University of Chicago Press, 
1992, p.166.

9 Veja por exemplo, BARBER, 
Karin. I Could Speak Until To-
morrow: Oriki, Women, and 
the Past in a Yoruba Town (Ed-
inburgh: Edinburgh University 
Press for the International Afri-
can Institute, London, 1991); 
Margaret Thompson Drewal, 
Yoruba Ritual: Performers, 
Play, Agency. Bloomington: In-
diana University Press, 1992); 
Ropo Sekoni, “Politics and 
Urban Folklore in Nigeria,” 
in Readings in African Popu-
lar Culture, ed. Karin Barber 
(Bloomington: International 
African Institute in association 
with Indiana University Press, 
1997), 142-45; e finalmente os 
ensaios, nos dois volumes, so-
bre o assunto de COMAROFF, 
John e COMAROFF, Jean. 
Modernity and Its Malcon-
tents:  Ritual and Power in 
Postcolonial Africa. Chicago: 
University of Chicago Press, 
1993, COMAROFF, John e CO-
MAROFF, Jean. Civil Society 
and the Political Imagination 
in Africa: Critical Perspectives. 
Chicago: University of Chicago 
Press, 1999.

5 SOYINKA, Wole. Myth, Litera-
ture and the African World, p.53.

6 O generalizado uso e abuso 
dessa prática por líderes africa-
nos expande o espectro, desde 
Mobutu Sese Seko ou Jean-Be-
del Bokassa, em um extremo da 
crueldade, para o paternalismo 
benigno de outros, como Hou-
pheut Boigny ou Julius Nyerere.
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“regressado” para algumas de suas “tradições antigas” e as conse-
quências de tal “regressão” para a política africana. Embora muito dis-
parate tenha sido publicado na mídia sobre a civilização “em reverso” 
da África, será insensato descartar todos os relatos do que eu chamo 
de “retradicionalização” simplesmente devido a essas simplificações. 
Há, sem dúvida, algo acontecendo na África, mas, novamente, nós 
(observadores externos) não estamos certos do que é e, especial-
mente, o que significa.11

O que Chabal reconhece como “algo está acontecendo na África,” 
que ainda está para ser explicado adequadamente, é a chave motiva-
cional para meu esforço de fornecer um modelo que possa dar conta 
deste fenômeno praticamente generalizado da sociedade africana 
moderna. No presente ensaio, defendo a visão de que os relatos con-
vencionais fornecidos por essa “reemergência” de crenças e práticas 
culturais tradicionais na África, válidos como podem ser, não são su-
ficientemente profundos. Defendo que a colonização, por assim dizer, 
da tecnologia e dos instrumentos e ideologias do mundo moderno pela 
cultura tradicional não é inteiramente o resultado de uma apropriação 
nacionalista consciente (como a história Xangô sugere), nem é inteira-
mente uma consequência da dialética da “residualidade” e “emergên-
cia” (na forma em que Raymond Williams discute em Marxismo e 
Literatura).12 É, a um nível muito mais profundo, uma manifestação 
de um inconsciente animista, que opera através de um processo que 
envolve o que descrevo como um reencantamento contínuo do mun-
do. Neste ensaio, o meu objetivo primordial é fornecer um aporte 
teórico analítico para ler os papéis que nossas sociedades — e nossos 
artistas — interpretam e para localizar esses textos dentro da arena 
sociocultural na qual eles são gerados. De acordo com essa noção de 
leitura de scripts diferentes das distintas arenas literária e cultural, 
social e política, este ensaio assume a forma de notas exploratórias e 
pretende abrir novas possibilidades e debates.

REENCANTAMENTO: O ANIMISMO MATERIALISTA E O 
INCONSCIENTE ANIMISTA

É tentador prosseguir sem fornecer definições funcionais para os 
termos que estou empregando tão livremente até agora. Porém, a im-
precisão do termo animismo propriamente dito exige cuidado e nos 
força a pausar, apenas por um momento, para examiná-lo aos con-
ceitos que tentei construir em torno dele. Estou ciente da quantidade 
de bagagem conceitual que esses termos carregam. Entretanto, decidi 
descrever a prática de continuamente reencantar o mundo como uma 
manifestação do inconsciente animista, a fim de afastar a discussão 
da carga de Essencialismo, que provavelmente surgiria se isso fosse 
visto como o instinto natural, imutável, coletivo de um povo e 
evitar os binarismos culturais que investigações desse tipo mui-
tas vezes inconscientemente impõem. Na verdade, os dois ter-

11 CHABAL, Patrick. The Afri-
can Crisis: Context and Inter-
pretation. In: WERBNER and 
RANGER. Postcolonial Identi-
ties in Africa, p. 32.

12 WILLIAMS, Raymond. Marxism 
and Literature. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1977), p. 121-127.
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mos — materialismo animista e inconsciente animista — têm sido 
deliberadamente implantados para fornecer uma maior acessibilidade 
de seus ecos no conceito de Raymond Williams de materialismo cul-
tural, por um lado e de inconsciente político de Fredric Jameson por 
outro. Quando Williams e Jameson cunharam esses termos para teorizar 
as orientações filosóficas da sua prática crítica, eles dependiam de uma 
genealogia discursiva bastante conhecida desde Marx e outros filóso-
fos materialistas até Freud, Jung, Lacan e outros pensadores pós-
freudianos. A expressão “reencantamento do mundo” recorda Max 
Weber, que, nas suas considerações sobre as mudanças nas atitudes 
e práticas ocasionadas pela racionalização cada vez mais secular do 
mundo provocada pela modernidade e a ascensão do capitalismo, 
muitas vezes recorreu a frase de Frederich Schiller, o “desencanta-
mento do mundo”. De acordo com H. H. Gerth e C. Wright Mills, 
“o princípio da racionalização é o elemento mais geral na história da 
filosofia de Weber” e, para Weber, “a extensão e a direção da racionali-
zação” é, portanto, medida negativamente em termos do grau para o 
qual elementos mágicos de pensamento são deslocados ou positiva-
mente à medida que idéias ganham em coerência sistemática e con-
sistência naturalista”.13 Baseada na experiência de uma sociedade par-
ticular, a teoria sociológica de Weber não pode esclarecer acerca das 
diferentes ou alternativas racionalizações que atingem cada vez mais 
evidência nas histórias das chamadas sociedades de terceiro mundo à 
medida que evoluem ou constroem suas próprias modernidades.14 Ao 
empregar a expressão “reencantamento do mundo”, portanto, desejo 
chamar a atenção para o inverso do que Weber descreve: um processo 
segundo o qual “elementos mágicos do pensamento” não são desloca-
dos mas, ao contrário, constantemente assimilam novos desenvolvi-
mentos na ciência, tecnologia e a organização do mundo dentro de 
uma cosmovisão basicamente “mágica”. Em vez de “desencantamen-
to”, um persistente reencantamento ocorre, portanto, o racional e o 
científico são apropriados e transformados no místico e no mágico.

Porém, primeiramente, começaremos com o animismo. Ao con-
trário do Cristianismo e do Islamismo, por exemplo, que se referem 
a religiões particulares, o animismo não indica nenhuma religião em 
específico. Mais do que isso é uma designação mais abrangente para 
um modo de consciência religiosa, que na maioria das vezes é tão 
elástica quanto a necessidade que o usuário tenha de alongá-la. Talvez 
a única e mais importante característica do pensamento animista — 
em contraste com as grandes religiões monoteístas — é seu quase 
refutamento total a uma face não localizada, não incorporada e não 
física de deuses e espíritos. O animismo é muitas vezes visto como a 
crença em objetos, como pedras, árvores ou rios pela simples razão de 
que  deuses e espíritos animistas são localizados e incorporados em 
objetos:  os objetos são a manifestação material e física dos deuses 
e espíritos. Em vez de erigir imagens esculpidas para simbolizar o 
ser espiritual, o pensamento animista espiritualiza o mundo do ob-

13 GERTH, H. H. and MILLS, 
Charles Wright, From Max We-
ber: Essays in Sociology (1948; 
reimpressão, London: Routledge, 
1991), p. 51.

14  A questão das modernidades 
alternativas recentemente tornou-
se uma grande área de pesquisa 
em ciências humanas e ciências 
sociais. Para saber mais sobre essa 
questão, veja os ensaios de Dilip 
Parameshwar Gaonkar, ed., Al-
ter/Native Modernities (Durham, 
N.C.: Duke University Press, 2001).



Nonada • 19 • 2012
240

jeto, dando assim ao espírito uma habitação local. Dentro do mundo 
fenomenológico, a natureza e seus objetos são dotados de uma vida 
espiritual tanto simultânea quanto coextensiva com suas propriedades 
naturais. Os objetos, portanto, adquirem um significado espiritual 
e social dentro da cultura muito em excesso de suas propriedades 
naturais e de seu valor de uso. Os rios, por exemplo, não se tornam 
somente fontes naturais de água mas também são valorizados por 
diversas outras razões. O anseio animista de reificação pode ter sido 
religiosa em sua origem, mas os significados sociais e culturais que se 
associaram aos objetos frequentemente se distanciam de puramente 
religiosos e adquirem uma existência própria, como parte do processo 
geral de significação na sociedade. (Retornarei a questão de significa-
dos sociais e culturais mais adiante.) O “aprisionamento” do espírito 
dentro da matéria ou a fusão do material e do metafórico, que a lógica 
animista sugere, parecem então serem reproduzidos nas práticas cul-
turais da sociedade.15

Portanto, o primeiro sentido no qual uso o termo materialismo 
animista está calcado em uma consciência religiosa do mundo ma-
terial. Mas, para diminuir os receios de um idealismo dissimulado, 
talvez seja melhor, como anteriormente discutido aqui, alinhar o con-
ceito com a ideia de Williams de materialismo cultural. É mais fácil 
compreender o animismo como uma prática materialista “evasiva”, 
segundo Williams, quando o vemos como um fenômeno sociocultural 
produzido e reproduzido por instituições particulares, empregando 
procedimentos institucionais específicos que carregam o cunho do 
poder e da autoridade. Fazendo uma breve referência a história de 
Xangô novamente, há pouca margem de duvidas de que  temos aqui 
uma indústria figurativa controlada por um culto de sacerdotes en-
volvidos na produção e distribuição de matérias-primas (a causa e 
a prevenção de relâmpagos, os preceitos de modos e valores de um 
sacrifício, apaziguamento e expiação). Sendo tão firmemente situado 
dentro do mundo social das práticas de material controlado e regula-
mentada pela poderosos participantes, idéias de Michel Foucault sobre 
a produção e a circulação do discurso deve ajuda-nos compreender 
melhor práticas como materiais e institucionais deste tipo de quadro 
outras formas de significação na sociedade. Mesmo quando discur-
sos baseiam-se na mistificação, eles ainda possuem efeitos reais e, 
através do poder da normalização, exercem uma influência sobre te-
mas e um impacto na cultura. É preciso ter em mente, ao fazermos as 
conexões que faço aqui, que o que distingue o materialismo cultural de 
outras formas de materialismo é sua insistência sobre a materialidade 
da produção cultural, porque é com o mesmo empenho que defendo 
a materialidade da produção cultural animista. Em áreas específicas 
da Nigéria, os cultos de Ogun são mais diretamente relacionados com 
a produção econômica do que em outros, e esses grupos podem for-
necer um exemplo de mais fácil compreensão dessa dimensão do ma-
terialismo animista.

15 É importante, nesta fase, perce-
ber que o dualismo mente/corpo 
que parece percorrer este ensaio 
é realçado apenas para preparar 
o tereno como uma metafísica 
e uma epistemologia que o pen-
samento animista rejeita.
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Ogun, “Deus do ferro e da metalurgia, explorador, artesão, caça-
dor, Deus da guerra, guardião das rodovias e estradas, a essência cria-
tiva”, como Soyinka descreve e elogia-lo no poema épico “Idanre,” é 
o Deus de ferreiros, mecânicos, motoristas e todos aqueles cuja profis-
são tem a ver com o ferro.16 Artesãos e trabalhadores de várias áreas, 
incluindo soldados e guardas de trânsito, muitas vezes procuram a 
proteção do Ogun na forma de consultas com sacerdotes e de sacrifí-
cios de apaziguamento para salvá-los dos perigos de seus postos de 
trabalho ou para mantê-los no mercado de trabalho. É de conheci-
mento popular, pelo menos no sudoeste da Nigéria, que sacerdotes 
Ogun oferecem um tipo de “apólice de seguro” a qual aderem muitos 
taxistas, policiais, soldados e até mesmo ladrões. Em Black Critics and 
Kings, Andrew Apter descreve, por meio de fotografias, uma ocasião 
no metropolitan Lagos em que um gerente de hotel, cujo carro velho 
tinha sido roubado, sacrifica um cão para Ogun para proteger seu 
novo Peugeot 504.17 Esse ritual de apaziguamento é realizado sem con-
strangimentos em frente ao hotel Lagos. Um sacrifício, assim como um 
bônus de companhias de seguro, tem a regularidade de sua “execução” 
determinada pelo sacerdote. Na peça de Soyinka The Road, Samson 
o motorista aprendiz implora constantemente a Kotonu, o motorista, 
matar um cão para apaziguar Ogun.

Samson [sem esperanças.]: Mate-nos um cão Kotonu, Mate-nos 
um cão. Mate-nos um cão antes que o deus rude se recolha e crie um 
substituto para mim. . . Intestinos de cachorro não tem uma aparência 
muito agradável, diz ele - quem se preocupa se ele gosta ou não? Ogun 
gosta, e é isso que importa. É sua carne preferida. Atropele logo o 
maldito cachorro e o deixe lá, não peço que pares e o recolhas para o 
jantar. Sirva a Ogun seu bom-bocado para que a estrada não nos olhe 
um dia e diga: Ah meninos, vocês parecem suculentos.18

Essa mistificação e reificação ou adoração de ferramentas de tra-
balho que o fenômeno de Ogun exemplifica não é exclusivo da Nigéria. 
Estudos realizados por sociólogos, antropólogos e historiadores subal-
ternos mostraram práticas semelhantes na Índia e na América Latina, 
para citar apenas duas instâncias. E essas instâncias levaram alguns 
a lançar um novo olhar sobre a narrativa linear weberiana da moder-
nidade e sua “correspondente”, a narrativa secular marxista Ortodoxa 
da história. Em Rethinking Working Class History, Dipesh Chakrabarty 
clama por uma historiografia que reconheça a “diferença” e que se 
distancie da “concepção de tempo contínuo do historicismo e possa 
talvez aceitar um tempo em desconexão.” A19 presença do pré-mod-
erno dentro da esfera dos modernos modos capitalistas de produção, 
no entanto, não é o foco deste ensaio. Pelo contrário, este ensaio está 
preocupado com a maneira através da qual o modo animista de pen-
samento é incorporado ao âmbito dos processos de atividades mate-
riais e econômicas e, em seguida, se reproduz na esfera da cultura e da 
vida social.  Estando tão estruturalmente implantado, já não é apenas 
um epifenômeno ou simplesmente um efeito, mas torna-se um produ-

17  APTER, Black Critics and Kings, 
plate 17.

18  SOYINKA, Wole. The Road, in Col-
lected Plays, vol. 1 (Oxford: Oxford 
University Press, 1973), 198. The 
Road foi interpretada pela primeira 
vez em 1965.

19 CHAKRABARTY, Dipesh. Re-
thinking Working Class History: 
Bengal 1890–1940 (Princeton, 
N.J.: Princeton University Press, 
1989), p. 20.

16 SOYINKA, Wole, Idanre and 
Other Poems (London: Methuen, 
1967), p. 86.



Nonada • 19 • 2012
242

tor de efeitos e, portanto, age como uma força motriz na formação da 
subjetividade coletiva. E é disso que emerge o que descrevi como in-
consciente animista. O inconsciente animista, portanto, é uma foram 
de subjetividade coletiva que estrutura o ser e a consciência em so-
ciedades e culturas predominantemente animistas. A literatura sobre 
a subjetividade e a construção do sujeito é bastante vasta e quase não 
precisa de mais destaques, exceto observar o processo de identificação 
subliminar e de conformação subjetiva que implica.

LITERATURA: O REALISMO MÁGICO E O REALISMO 
ANIMISTA

Situar práticas culturais individuais dentro do contínuo da 
produção animista de significado é uma tarefa que está além do es-
copo deste ensaio. Mais pertinente, no entanto, é se obter uma ampla 
imagem dos horizontes que se abrem e das possibilidades de signifi-
cação que o animismo provoca. Muitas dessas possibilidades foram 
identificadas em estudos sobre a literatura, a cultura e a sociedade na 
África, Índia e América Latina, mesmo quando lhes foram atribuídos 
nomes diferentes e não foram  diretamente relacionados à ideia de um 
inconsciente animista. Ato Quayson faz uma consideração a respeito 
das operações desse fenômeno na literatura, cultura e vida social ni-
geriana. Quayson demonstra a maneira pela qual a base de recursos 
tradicionais do Iorubá foi colocada a serviço de textos literários e reve-
la as características de uma historiografia Iorubá na obra A História dos 
Iorubás,20 de Samuel Johnson. Nesses excelentes trabalhos de análise 
cultural, estratégias de representação e técnicas narrativas, que são 
efeitos comprovadamente superestruturais de uma concepção animis-
ta da realidade e do mundo, são muitas vezes atribuídas a uma base 
de recursos indígenas ou mais amplamente a “oralidade”. Retornarei 
a essas estratégias mais tarde, mas por hora é necessário destacar a 
ampla imagem de possibilidades.

Um tema recorrente em relatos sobre o encontro entre modos de 
vida tradicionais e a modernidade é o choque de culturas e a agonia 
do homem ou da mulher presos na consternação de concepções an-
tagônicas de mundo e da vida social. Nessas narrativas, uma estrutura 
binária é geralmente erguida, e dentro deste mundo a luta agonizante 
do protagonista é desenhada. A trajetória animista de acomodação es-
boçada aqui parece desmentir os binarismos rígidos desta narrativa e 
atenuar as relações agonizantes frequentemente desenhadas por uma 
elite em busca de lugares de agência e identidade. O que pode estar 
muito mais próximo da realidade é que a lógica animista subverte esse 
binarismo e desestabiliza a hierarquia da ciência sobre a magia e da 
narrativa secularista da modernidade através da reabsorção do tempo 
histórico nas matrizes do mito e do mágico. Para a massa de pessoas 
comuns, o animismo suaviza o movimento em direção à modernidade, 
fornecendo certezas culturais, que criam a “ilusão” de um contínuo, 

20 QUAYSON, Ato. Strategic 
Transformations in Nigerian 
Writing: Orality & History in the 
Work de Rev. Samuel Johnson, 
Amos Tutuola, Wole Soyinka 
& Ben Okri (Oxford: J. Currey, 
1997). Também QUAYSON, Ato. 
Postcolonialism: Theory, Prac-
tice or Process? (Malden, Mass.: 
Blackwell, 2000).
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ao invés da ideia de um abismo, dando assim uma ordem subjetiva 
imposta para o caos da história.21 Se isso é visto como uma prova de 
nossa própria modernidade, de uma modernidade conflituosa ou de 
uma crise da modernidade, ou de uma diferença dentro da moderni-
dade, o que está claro é que o animismo subverte a autoridade da ciên-
cia Ocidental, reinscrevendo a autoridade da magia nos interstícios 
do racional/secular/moderno. A cultura animista abre, portanto, um 
mundo completamente novo de grandes possibilidades, influenciando 
o futuro, por assim dizer, pela reivindicação daquilo que no presente 
ainda está para ser inventado. É com relação a essa habilidade de 
influenciar o futuro que o reencantamento contínuo se torna possível.

Esse conceito também desvela um tempo diferente fora do habitual 
linear, positivista codificado em noções de progresso e  secularização 
crescente. Ao discutir obras de Gabriel García Márquez e Salman 
Rushdie, Kumkum Sangari fala desta concepção de tempo como sendo 
“ajustado em um espaço quase imperceptível, que, tendo se libertado 
da oposição binária entre circular e linear, dá a um terceiro espaço e 
a um tempo diferente a chance de emergir”.22 E como ela alerta ante-
riormente no mesmo trabalho, esta “falta de um único tempo linear 
não precisa ser lido como a ausência de uma consciência histórica, 
mas sim como o funcionamento de um tipo diferente de consciência 
histórica”. Esse tipo diferente de consciência histórica, eu diria, justi-
fica o que Sangari descreve como sendo “uma noção talismânica de 
tecnologia à semelhança de um tipo de arte ‘mágica’23 bem como para 
meu uso e reelaboração da expressão de Schiller/Weber – o reencan-
tamento do mundo.

Escritores da Índia, África e América Latina constituem o grupo 
mais visível que tirou proveito das possibilidades de representação 
narrativa inerente à concepção de mundo animista. Não há dúvida de 
que o mundo animista dá a escritores como Ben Okri, García Márquez 
e Rushdie as técnicas e estratégias para construir um universo narra-
tivo no qual transposições e transgressões de fronteiras e identidades 
predominam. Talvez a afirmação mais simples e mais eficaz a respeito 
da ideia principal da crença animista apareça na obra Cem anos de 
Solidão, de García Márquez. No romance, o cigano Melquiades chega 
a Macondo com duas “barras magnetizadas” com as quais ele execu-
ta façanhas “mágicas”. Foi de casa em casa arrastando dois lingotes 
metálicos, e todo o mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os 
tachos, as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, e as madeiras esta-
lavam com o desespero dos pregos e dos parafusos tentando se desen-
cravar, e até os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais 
tinham sido procurados, e se arrastavam em debandada turbulenta 
atrás dos ferros mágicos de Melquíades. “As coisas têm vida própria”, 
apregoava o cigano com áspero sotaque. “Tudo é questão de despertar 
a sua alma”! 24

A explicação de Melquíades de que os ímãs estavam simplesmente 
“liberando o sopro que torna os metais vivos” serve para aguçar a 

21 É importante ressaltar que isso 
não significa necessariamente 
que o indivíduo tem de acredi-
tar em magia ou animismo. 
Em sociedades predominante-
mente animistas, o inconsci-
ente animista condiciona o ser 
e estrutura a subjetividade em 
um nível que vai muito além 
da crença religiosa. Uma das 
maneiras mais importantes em 
que isso ocorre é através da ex-
clusão da orientação dualística 
de religiões monoteístas e de 
sua lógica de binarismo e exclu-
sividade.

23 SANGARI, “Politics of the Pos-
sible,” p. 231, 232.

24 MÁRQUEZ, Gabriel García. 
One Hundred Years of Solitude, 
trans. Gregory Rabassa (Lon-
don: Picador, 1970), p. 9; ênfase 
adicionada.

22 SANGARI, Kumkum. “The 
Politics of the Possible,” in The 
Nature and Context of Minority 
DisDiscourse, ed. Abdul JanMo-
hamed and David Lloyd (New 
York: Oxford University Press, 
1990), p. 235.
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curiosidade e o espanto do primeiro José Arcadio Buendía, outro per-
sonagem do romance, e eu o evoco aqui para resumir o credo básico 
da crença animista.25 Esse credo é composto de duas filosofias básicas. 
A primeira diz que as coisas possuem uma vida própria, e a segunda 
que, quando suas almas são despertadas, seu sopro de vida é liberado e 
elas podem migrar para outros objetos. De acordo com Brenda Cooper 
(1998), “escritores africanos frequentemente aderem a este animismo, 
incluem seus ancestrais, espíritos e animais que falam nas histórias, 
lendas folclóricas e nos contos recentemente inventados, a fim de ex-
pressar suas paixões, sua estética e sua política”.26 A grande estratégia 
adotada por esses escritores é dar um aspecto material ou uma 
existência material ao que talvez sejam somente ideias ou estados de 
espírito na maneira através da qual o animismo impõe uma dimensão 
espiritual a objetos materiais. Isso, de certo modo, é uma antiga práti-
ca literária e, para as mulheres, acostumadas com a metaforização de 
seus corpos, não é nada de novo. Entretanto, quando essa abordagem 
da realidade estrutura toda a narrativa, ela clama por um novo nome. 
Dentre os vários termos que vêm sendo utilizados para nomear essa 
prática representacional, o nome realismo mágico é definitivamente 
o mais difundido. E a atualidade desse termo deriva, obviamente, do 
imenso sucesso de escritores do realismo mágico latino-americano.

Em um ensaio já repleto de novos conceitos e terminologias, é 
aparentemente injusto introduzir um outro conceito, a esta altura, 
mas tendo chegado tão longe em minha explicação sobre a “estrutura 
profunda” do animismo e as diferentes articulações que ele gera, não 
posso deixar de observar que “realismo mágico” é um conceito dema-
siado estreito para descrever a multiplicidade das práticas de represen-
tação que o animismo autoriza. Alguns exemplos ilustrativos servirão 
para mostrar essa inadequação. O primeiro romance de Wole Soyinka, 
Os Intérpretes, começa com uma frase que por algum tempo os críticos 
lutaram para interpretar: “O som do metal no concreto desestabiliza 
meus tímpanos bêbados”.27 Ao ler essa frase imediatamente recordei 
uma expressão que me deixou perplexo quando, em criança, escutei 
minha avó proferir. Dirigindo-se a um parente embriagado, ela rogou 
uma praga para que, quem quer que tivesse plantado uma taça dentro 
de seu estômago que necessitava estar eternamente cheia de vinho, 
nunca deveria prosperar. A ideia de uma taça implorando por vinho 
dentro do estômago de alguém me intrigou por bastante tempo até 
que vim a entender que esta materialização de ideias, este hábito de 
dar uma dimensão concreta a ideias abstratas, era uma prática usual 
dentro da cultura africana. Minha tranquila compreensão dos “tímpa-
nos bêbados”, de Sagoe, num primeiro momento, acredito ter sido fa-
cilitada pela familiaridade com essa prática linguístico-cultural. Tam-
bém acredito que os críticos africanos que tiveram dificuldade com a 
expressão teriam resolvido o problema se ao menos tivessem tentado 
traduzir a expressão para sua própria língua. A obra Os Intérpretes, de 
Soyinka, não pode realmente ser classificada como pertencendo ao re-

27 SOYINKA, Wole. The Inter-
preters (London: Heinemann, 
1970), p. 7.

25 MÁRQUEZ, Gabriel García. One 
Hundred Years of Solitude, p. 36.

26 COOPER, Brenda. Magical Re-
alism in the West African Novel: 
Seeing with a Third Eye (Lon-
don: Routledge, 1998), 40. Ver 
também ROONEY, Caroline. Af-
rican Literature, Animism and 
Politics (London: Routledge, 
2000). p. 36.
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alismo mágico pelos critérios habituais através dos quais as obras são 
classificadas como tal e a prova encontra-se em sua primeira linha, na 
frase que elucida o modo de representação animista.

E, alguns anos mais tarde, quando fui confrontado com o mistério 
da lata de fumo cheia de segredos alojada no coração de Paul D. no ro-
mance Amada, de Toni Morrison, eu sabia que me encontrava em ter-
ritório familiar. A inclusão desse romance americano nesta discussão 
enfatiza a propagação de estratégias linguísticas e artísticas autoriza-
das pelos modos de representação animista que vão além da represen-
tação convencional do realismo mágico. Em Amada, o personagem 
Paul D. é conhecido por ter “uma lata de fumo alojada em seu peito, 
no lugar do coração”. A lata de fumo de Paul D., bastante semelhante 
aos tímpanos bêbados de Sago, adquire uma “vida animista” própria. 
Tendo sofrido os horrores inefáveis da escravatura, Paul D., o últi-
mo dos homens de Sweet Home, decide enterrar essas experiências 
impronunciáveis e o terror que elas evocam profundamente em seu 
coração, onde elas podem ser armazenadas, com segurança, muito 
além do alcance da memória e da narrativa. Morrison escreve, “foi um 
pouco antes de ele poder pôr Alfred, Geórgia, Sixo, o professor, Halle, 
seus irmãos, Sethe, Mister, o gosto de ferro, a imagem da manteiga, o 
cheiro de nogueira Pecã, papel de caderno, um por um, para dentro da 
lata de fumo alojada em seu peito. No momento em que ele chegou a 
cento e vinte e quatro nada no mundo conseguia abri-la.”28

Para estancar a dor e o sofrimento, Paul D. tranca a lata de segredos 
tão bem, como um verdadeiro objeto físico, que ela começa a enfer-
rujar com o passar do tempo. Então ele chega a Cincinnati, Ohio, após 
suas várias, várias jornadas e encontra Sethe, cujos indescritíveis atos 
de infanticídio frente à escravidão retornam em forma física para as-
sombrá-la. Finalmente, quando Stamp Paid revela o segredo de Sethe a 
Paul D., todos seus arrependimentos e memórias reprimidos, há tanto 
guardados nas câmaras secretas de seu coração, retornam para afligi-
lo. Sua lata de fumo literalmente explode e derrama seu conteúdo: 
aquelas memórias traumáticas não simplesmente escondidas, mas 
cuidadosamente prensadas como tabaco e trancafiadas em uma lata 
enterrada em seu peito. É tentador vislumbrar tudo isso apenas como 
uma metáfora, mas precisamos prestar atenção à concentração no as-
pecto animista da sua realização e observar o processamento cuida-
doso dos detalhes “materiais”. Tomemos, como exemplo relacionado, 
a instância anterior no romance da “chokecherry tree”, inscrita nas 
costas de Sethe pelo chicote de couro com o qual ela havia sido espan-
cada em Sweet Home. Em sua descrição, a expressão convencional, 
talvez clichê, “raízes da tristeza” de repente assume uma forma ani-
mada quando Paul D. “esfregou seu rosto nas costas dela e descobriu, 
dessa forma, sua tristeza, suas raízes; seus amplos troncos e ramos 
intrincados”.29 Essa atenção cuidadosa à vida, à crescente dimensão 
das raízes da sua tristeza (as raízes crescem em uma árvore, completa 
com galhos e folhas!) e o derramamento involuntário do conteúdo da 

28 MORRISON, Toni. Beloved: 
A Novel (New York: Knopf, 
1987), p. 113.

29 MORRISON, Beloved, p. 17.
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lata de fumo no peito de Paul D. são apenas duas instâncias adicionais 
da implantação das técnicas de representação animistas.

O ponto que tento destacar é que as práticas linguísticas e repre-
sentacionais implícitas em uma concepção animista de mundo são 
muito maiores em dimensão e em âmbito do que o conceito de 
realismo mágico poderia possivelmente descrever; elas podem 
aparecer como instâncias individuais dentro de alguns textos, como 
nos exemplos acima e outras vezes podem tornar-se o princípio organ-
izador da narrativa inteira. É nessa última instância que o termo real-
ismo mágico vem sendo empregado. No entanto, o realismo mágico, 
como desenvolvido pelos escritores latino-americanos e teorizado por 
seus críticos mais importantes, possui um aspecto urbano e cosmo-
polita (do ponto de vista dos escritores) e uma atitude irônica, que não 
são necessariamente elementos da narrativa animista ou de seus escri-
tores. É em reconhecimento a essa limitação que em outros momentos 
empreguei o termo realismo animista para descrever essa prática pre-
dominantemente cultural de harmonizar um aspecto material físico, 
frequentemente animado, com o que outros podem considerar um con-
ceito abstrato.30 O realismo animista, creio, é um conceito muito mais 
abrangente, do qual o realismo mágico pode ser dito como sendo um 
subgênero, com suas próprias características de conexão e sua diferen-
ça formal. Pela repetição e pela diferença, o realismo mágico sinaliza 
de uma vez por todas sua dependência ao código de capacitação do 
discurso animista e seu “realismo” representacional também marca a 
sua diferença. Para ser mais preciso, o materialismo animista se subdi-
vide na técnica representacional do realismo animista, que pode uma 
vez mais se subdividir no gênero do realismo mágico.

Outros dois exemplos da obra The Road, de Soyinka e a anterior A 
Dance of the Forests podem ajudar a esclarecer a distinção que estou 
tentando fazer.31 Na obra The Road, Soyinka apresenta um personagem 
mudo, Murano que é atropelado por um veículo enquanto participava 
do ritual agemo, um rito de passagem entre a vida e a morte que é 
celebrado pelo povo Ijebu no sul da Nigéria. Ocorre que, devido ao 
acidente, ele fica congelado no tempo, no limite entre a vida e a morte 
e esse estado indeterminado aparece representado fisicamente pelo 
comprimento desigual de suas pernas. Já que metaforicamente ele tem 
uma perna neste mundo e a outra no mundo dos mortos, esse estado 
é literalmente reproduzido. Esse é um exemplo da estratégia repre-
sentacional, tão amplamente utilizada e culturalmente reconhecida. 
Porém, em uma peça anterior A Dance of the Forests, as estratégias de 
representação animista dominam toda a obra – os ancestrais, espíritos, 
deuses, são todos fisicamente personificados e animados, atuando em 
uma dramaturgia de autorreflexão histórica e uma busca comum por 
suas almas. Essas peças estão tão distantes da utilização de técnicas 
do realismo mágico, conforme descritas pelos teóricos, que é quase 
irrelevante apontá-las; essas são instâncias de uma estética animista 
que estão corajosamente inscritas. A sua combinação do realismo e do 

30 GARUBA, Harry. Ben Okri: 
Animist Realism and the Fam-
ished Genre,” Guardian (La-
gos), 13 de março de 1993, 23. 
Preciso mencionar aqui que 
observação de Ato Quayson so-
bre “realismo animista” como 
usada nesta obra de Ben Okri 
forneceu a inspiração para a 
conclusão do presente ensaio. 
Ele diz: “Harry Garuba (1993) 
chega muito próximo de fornec-
er uma nova terminologia para 
discutir as mais recentes obras 
de Okri quando se refere a ele 
como dominado por “realismo 
animista”. Infelizmente, ele 
deixa este termo altamente sug-
estivo inexplicado, permitindo 
assim que ele seja redigido em 
outros quadros de análise sem 
ser definido”. Quayson, Strate-
gic Transformations in Nigerian 
Writing, p. 148.

31 SOYINKA, Wole. A Dance of 
the Forests, in Collected Plays, 
vol. 1 (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1973). A Dance of 
the Forests foi apresentada pela 
primeira vez em 1960.
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fantástico são muito mais claramente efeitos do materialismo animista 
do que de um realismo mágico. Suas estratégias de representação são 
o que descrevo com o uso do termo mais amplo e, acredito, mais 
apropriado realismo animista. Para reiterar o que já foi mencionado 
anteriormente, muitas das técnicas literárias dos artistas que foram ro-
tulados como escritores do realismo mágico são derivadas de culturas 
tradicionalmente animistas.

A literatura, talvez, possa fornecer um exemplo conveniente, pois 
sendo um ato de linguagem ela é necessariamente atraída pelo an-
tropológico e, portanto, naturalmente se entrega ao imaginário e ao 
fantástico. Seja como for, devemos lembrar que a literatura africana 
e as literaturas das quais os exemplos acima foram retirados não se 
envergonham de se declararem como algumas das literaturas mais 
comprometidas com o aspecto cultural no mundo. Na verdade, o mais 
constante protesto é que tais literaturas sempre tenham sido lidas – 
para desespero dos críticos literários – como documentos sociais e 
antropológicos, adornados com o refinamento estético do literário. 
Dizer que o referencial imperativo tenha sido particularmente in-
fluente na literatura africana é simplesmente relatar o óbvio. Jimmy 
Carter e Bill Clinton, os dois presidentes americanos que visitaram a 
Nigéria durante seus mandatos, referiram-se à obra de Chinua Achebe 
em seus discursos políticos para plateias nigerianas. O limite entre o 
puramente literário e o sociopolítico na África contemporânea pode 
não ser tão demarcado quanto gostaríamos. A literatura africana não 
foi usada para fins documentais somente por estrangeiros: os próprios 
escritores encorajaram tal prática ao enfatizar seu compromisso social 
com termos bastante contundentes.

É em contraposição a esse fato que brevemente examinarei a 
poesia de Niyi Osundare, poeta nigeriano cuja agenda sociopolítica 
é tão fortemente explicitada em seus poemas que a academia acabou 
por dar mais destaque a esse âmbito em detrimento de outros talvez 
mais marcantes de sua obra. Além disso, Osundare também tentou 
trazer a poesia para o domínio público (mídia) em sua coluna semanal 
para um jornal em que publica poemas que denunciam e comentam 
problemas sociais, econômicos e políticos do país vistos pela ótica 
de um escritor/colunista. Em muitos aspectos, um poema extenso, 
publicado em segmentos semanais em um jornal de circulação na-
cional e que responde a tudo, desde aos estragos provocados pela 
inflação até a pressão da ditadura, recorda a prática dos poetas orais 
nas sociedades tradicionais da Nigéria e o fato de Osundare recorrer a 
este meio foi uma escolha ideológica consciente.

A poesia de Osundare, portanto, apresenta um interessante recur-
so textual para a consolidação dessas explorações do materialismo 
animista. Localizar sua poesia no continuo de significado animista 
apresenta um desafio interessante por várias razões, não menos de 
tudo porque Osundare é um poeta socialista marxista, e o animismo 
é frequentemente considerado como uma reacionária mistificação 
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metafísica que se opõe ao espírito do materialismo histórico e do so-
cialismo científico. Mas, antes de avançarmos, é imperativo que recor-
demos a descrição de Soyinka da espiritualidade animista como sendo 
um “molde não doutrinário de um constante estado de consciência” 
que, me atrevo a completar, está impresso em uma sociabilidade e 
historicidade irredutíveis. Seu espírito de funções de constante estado 
de consciência na lógica de inclusão, em vez de exclusão; seu alcance 
assimilativo não admite nenhum binarismo e, portanto, não há contra-
dições para nosso sentido usual das palavras. Conforme o comentário 
de Achebe, a partir da etnofilosofia do Igbo, “onde quer que uma 
coisa esteja, outra coisa estará a seu lado. Nada é absoluto. Eu sou a 
verdade, o caminho e a vida seria chamada blasfema ou simplesmente 
absurda, pois é sabido que um homem pode adorar a Ogwugwu com 
toda a devoção e ainda assim ser morto por Udo”.32

Portanto, um homem ou uma mulher podem adorar a Ogwugwu, 
a Udo e a quantos deuses escolher, deuses que podem ser tão 
diferentes quanto o emotivo amante de vinhos Ogun e a serena 
Obatala do Iorubá sem que isso gere um senso de contradição. Esse 
argumento não requer discussão, já que o sincretismo das religiões 
africanas e afrodescendentes no novo mundo foi tão bem documen-
tado. De forma similar, apesar do possível conflito do animismo com o 
vocabulário ideológico do marxismo, a expansividade do pensamento 
animista elimina as ditas “contradições”.

Em vez de uma contradição entre a visão secular do marxismo e a 
natureza metafísica da herança animista, a poesia de Osundare pode 
ser vista como um exemplo de como ambos podem ser criativamente 
utilizados.  Em sua poesia encontramos inúmeras vezes a evocação 
lírica da natureza e a autodramatização poética que associamos com 
a tradição romântica: uma natureza inundada de presenças místicas e 
essências de cura; um tom Whitmanesco tão expansivo que engloba 
as rochas e os rios, as aves e estrelas da galáxia e cada luz e sombra 
que os permeia. E estes estão todos embasados, de acordo com Pablo 
Neruda, em um compromisso socialista de se transformarem em uma 
África pós-colonial. É necessário fornecer essa dimensão comparativa 
para indicar a amplitude das analogias que sua poesia permite antes 
de retornar às preocupações mais determinantes deste ensaio.

A primeira coleção de poemas de Osundare, Songs of the Market-
place, começa com um poema que desde então tem sido considerado 
seu manifesto poético. Nesse primeiro poema, suas intenções e os ob-
jetivos de sua poesia são enunciados. O poema, “Poetry is” (A poesia 
é) define a natureza do chamado e da atuação do poeta, usando uma 
série de oposições binárias simples para determinar o que a poesia 
deve ou não deve ser. Esse poema merece ser citado em sua totalidade, 
pois tornou-se uma espécie de Arquimedes fulcro na interpretação da 
sua poesia e também porque se tornou uma fonte de controvérsia à luz 
da sua prática poética posterior.

32 ACHEBE, Chinua. Morning 
Yet on Creation Day: Essays 
(London: Heinemann Educa-
tional, 1975), p. 161.
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A poesia
não é o sussurro esotérico
de uma linguagem em extinção
não é uma armadilha para aplausos
para uma plateia fascinada
não é um dito popular
arraigado no folclore greco-romano
A poesia é uma fonte de vida
que reúne timbres e sons 
de cada voz que a recita
que projeta as ações de todas as mentes que toca
A poesia
é a cantiga do vendedor ambulante
a eloquência do gongo
a lírica do mercado público
o raio luminoso
na grama molhada de orvalho
A poesia
é a música que o vento suave
entoa para as folhas dançarem
é a história que a sola do pé conta ao caminho que 
percorre
é o que a abelha canta para o néctar que a seduz
é cantiga suave da chuva ao bater no telhado
A poesia
não é a sabedoria absoluta
de uma pedra filosofal
A poesia é o significado que o homem
atribui à humanidade.33

Esse poema, escrito em resposta ao eurocentrismo percebido de 
uma geração anterior de poetas nigerianos e à inacessibilidade de sua 
dicção poética e variedade de referências, foi em grande parte lido de 
maneira equivocada e errônea como sendo uma reivindicação pela 
referencialidade da linguagem poética e a auto-transparência de sig-
nificado. Entendeu-se que o poeta estava declarando que o significado 
na poesia é ou deveria ser óbvio em vez de implícito; que significado 
é facilmente e universalmente acessível; que homens (e mulheres) 
enviam e recebem significados num espaço sem intermediação, livre 
de barreiras discursivas. Apesar do fato de que a codificação extre-
mamente metafórica do poema desmente tal leitura, essa leitura, por 
razões ideológicas equivocadas, tornou-se uma banalidade repetida 
inúmeras vezes em resenhas e críticas do seu trabalho e, em seguida, 
em ensaios acadêmicos. Deixando de lado a multiplicidade de mano-
bras metafóricas do poema, um olhar mais profundo a última estrofe 
mostra que Osundare privilegia o significando como um mediador en-
tre os homens. O “Significado” é proposto como um local de interação 
e intercâmbio por seu posicionamento estratégico no poema. Ao invés 
de uma simples referencialidade, o que temos aqui é algo ainda mais 
complexo do que o postulado bakhtiniano de que a palavra é metade 
de outra pessoa. Além desse simples dialogismo, o cogito cartesiano 
fundamental da racionalidade do Iluminismo é revertido e revisto de 

33 OSUNDARE, Niyi. Songs of 
the Market Place (Ibadan: New 
Horn, 1983), p. 3-4.
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modo que o significado, no sentido da Osundare, agora é visto como 
central à consciência, pois é o sentido que fica entre o homem e o 
mundo objetivo e entre o homem e outros homens, no sentido de 
seu livre uso dos gêneros. Para entender o significado completo da 
presente proposta, é importante envolvê-lo com a lógica da concepção 
animista da relação entre o mundo subjetivo e o mundo fenomenal. A 
subjetividade animista é construída sobre uma relação entre o mundo 
objetivo e um ser que é mediado pelo significado.

A centralidade do significado para a estética de Osundare torna-
se mais clara quando analisamos o poema “The Rocks Rose to Meet 
Me” (As flores desabrocharam para me conhecer) uma sequência de 
The Eye of the Earth (Os olhos da Terra), uma antologia que contém 
alguns dos poemas mais animistas que já foram escritos. O mote cen-
tral desse poema é o tema perene do retorno às raízes que podemos 
encontrar na maioria das obras africanas. Aqui o repatriado pródigo é 
acolhido não pela figura materna, mas pelas rochas de sua cidade na-
tal, que claramente representam a figura paterna. O poema apresenta 
um desfile dessas divindades locais (habitantes/rochas) à medida que 
aparecem uma após a outra em sua glória antiga para encontrar o 
filho que retorna. Essas rochas, imbuídas de significado pelas crenças 
animistas do povo, tornam-se o pano de fundo para o poeta encenar a 
celebração da terra que é o tema de toda a antologia. Imóveis e estáti-
cas, as divindades das rochas permanecem imutáveis e eternamente 
presidem sobre a efemeridade do tempo, sobre os ciclos das estações 
do ano e sobre a continuidade da vida humana e de suas ações. O 
poeta proclama seus epítetos de louvor e, como um andarilho ao en-
contrar as rochas, ele coloca sua própria “insustentável leveza do ser” 
ao lado de sua solidez e gravidade. E assim:

À medida que as cifras lhe emprestam significados oraculares, sua 
acolhida torna-se completa. Ele encontra as raízes do significado que 
o conecta ao ambiente e às pessoas. Com a conclusão desse rito de 
retorno, ele está agora totalmente apto a ler/falar em nome do ambi-
ente e das pessoas como seu poeta e porta-voz. Ele o faz com zelo, co-
mungando o fervor de um ambientalista e um modo de representação 
animista a um compromisso socialista para variar. Até mesmo a mais 
secular das visões sociais como o Marxismo encontra-se, na poesia de 
Osundare, reencantada, inserida no mundo do materialismo animista. 
Leituras de sua poesia muitas vezes perdem essa estratégia animista 
devido às intermináveis críticas ao secular sem respeitar o disposto 
no código animista, que é o seu terreno propício. A abordagem mais 
gratificante para essa poesia, bem como grande parte da literatura afri-
cana, é começar a partir do reconhecimento deste intertexto animista.

Eu li a cifra tatuada
no bíceps da pedra
aberta como um livro de oráculos.34

34 OSUNDARE, Niyi. The Rocks 
Rose to Meet Me, IN: Selected 
Poems (London: Heinemann 
International Literature and 
Textbooks, 1992), p. 37.
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TEMPO, SECULARISMO E UM IMAGINÁRIO SOCIAL 
ANIMISTA

Narrativas de retorno, tais como a que Osundare destaca no poema 
“The Rocks Rose to Meet Me” (As pedras se ergueram para mim) estão 
tão fortemente codificadas na cultura ocidental africana que podem 
justificadamente ser ditas como parte integrante do imaginário nacional 
dessas sociedades. No âmbito da economia cultural dessas narrati-
vas, “exílio” e nostalgia, perda e recuperação são os tropos habituais 
através dos quais a história de retorno é dramatizada ou narrada. A 
narrativa é muitas vezes codificada como um diálogo entre passado e 
presente, e ambos os termos tornam-se implicados em uma hierarquia 
de significação. O significado da forma tal, como Osundare a codifica 
aqui, é que o diálogo se dá entre dois presentes simultâneos e contem-
porâneos, um tradicional, pré-moderno, e o outro moderno. O retorno 
é visto dentro do mundo social como o retorno da totalidade. Também 
figura e está simbolizado como o retorno do filho pródigo que de-
volve o mundo à sua unidade e harmonia originais, como se fosse uma 
realização de um esquema cósmico preconcebido. Dentro da poética da 
narrativa de retorno de Osundare somos colocados em um momento 
que é ao mesmo tempo naturalizado e desnaturalizado ou, se assim o 
desejar, secularizado. Essa localização dupla no tempo — sua posição 
na natureza e na história — fornece-nos uma abertura para as operações 
do inconsciente animista na sociedade africana contemporânea.

Primeiramente, passemos a uma breve mas relacionada digressão. 
Uma importante — se não central — problemática dos estudos afri-
canos hoje é, creio eu, a questão da modernidade africana. As ideias 
de falha, crise e colapso que proliferam nos estudos das economias 
africanas e organizações políticas são orientadas pela premissa de que 
o caminho da intervenção europeia na África para o futuro é de tal 
forma que o desenvolvimento e a modernização (ambas palavras-có-
digo para a modernidade) são os objetivos finais. Essa pressuposição 
está presente não apenas nas narrativas coloniais do progresso, mas 
também está expressa ou implícita na retórica de políticos africanos 
e filósofos ativistas. As perspectivas podem ser diferentes, mas os ob-
jetivos são, em geral, semelhantes. No contexto do terceiro mundo 
em geral, Gyan Prakash em “Writing Post-Orientalist Histories of the 
Third World: Perspectives from Indian Historiography” declara isso 
desta maneira: “À medida que novas nações surgiram da sombra do 
domínio colonial, o mais antigo projeto da modernidade colonial foi 
renovado e reimplantado como um desenvolvimento econômico.”35 E 
isso explica a predominância de tropo de falha e crise com que nos 
acostumamos. O movimento mais poderoso na maioria dos estudos 
é, portanto, buscar uma trama que catalogue as evidências de falha, 
detalhando sintoma após sintoma de economias falidas, estados fra-
cassados, projetos de modernização malsucedidos e assim por diante, 
até ao ponto da exaustão. Já que o comportamento social e político 

35 PRAKASH, Gyan. Writing 
Post-Orientalist Histories of the 
Third World: Perspectives from 
Indian Historiography,” Com-
parative Studies in Society and 
History 32 (1990), p. 393.
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nessas sociedades parece não poder ser explicado pelos critérios we-
berianos de “racionalização”, entende-se que eles não passaram no 
teste da modernização. Mas se pensarmos além desse paradigma que, 
nas palavras de Chakrabarty, transforma a Europa em um “referente 
silencioso no conhecimento histórico”,36 e imaginarmos, com Osunda-
re, a possibilidade de dois presentes simultâneos e um tempo que seja 
naturalizado e secularizado, então estaremos a ponto de descobrir a 
racionalização diferente em que alguns desses, digamos, comporta-
mentos disfuncionais muitas vezes se baseiam. Para fins de simplifi-
cação, sugiro que abordemos isso diretamente.

Segundo Chakrabarty, em seu ensaio  “Minority Histories, Subal-
tern Pasts,” com passados subalternos “podemos chegar aos limites 
do discurso da história. A razão para isso é que passados subalter-
nos não fornecem ao historiador qualquer princípio de narração que 
possa ser racionalmente defendido na vida pública moderna”. Além 
disso, ele continua, “É possível historicizar apenas na medida em que se 
pertence a um modo de estar no mundo que esteja alinhado com o princí-
pio de ‘desencantamento do universo’ que subjaz o conhecimento 
nas ciências sociais. Para nós do planeta Terra, essa não é a única 
origem do ‘desencantamento do mundo’.37 “Aqui Chakrabarty destaca 
um problema ao lidar com os passados subalternos. A questão, que 
também surge em estudos de sociedades africanas pós-coloniais, é 
como construir um princípio racionalmente defendível em termos de 
vida pública moderna que representa esse outro princípio que não é 
baseado no “desencantamento do mundo”, pelo qual essas sociedades 
são “mundanizadas”.

Devido à incontestável evidência da luta anticolonial, na luta 
pela subjetividade e atuação, é que alguns outros princípios de vali-
dação foram implantados, seja em nome das origens, da cultura ou 
da história. Para continuar com o exemplo indiano, Chakrabarty diz 
no ensaio anterior, “O pós-colonialismo e o Artifício da História”, que 
“a história da Índia Colonial é repleta de instâncias onde os indianos 
arrogaram para si a subjetividade de forma precisa através da mobili-
zação, dentro do contexto das instituições ‘modernas’ e, às vezes, em 
nome do projeto de modernização do nacionalismo, dispositivos de 
memória coletiva que eram tanto anti-históricos como anti-modernos”.38 
É importante ressaltar que estes dispositivos anti-modernos foram mo-
bilizados erroneamente em nome do projeto de modernização. Na 
África, tais dispositivos não só eram empregados na luta anticolonial, 
como também continuam a ser implantados dentro da classe política 
pós-colonial. Na verdade, Chabal e Jean-Pascal Daloz afirmaram:

38 CHAKRABARTY, “Postcolo-
niality and the Artifice of His-
tory,” p. 18.

37 CHAKRABARTY, Dipesh. 
“Minority Histories, Subaltern 
Pasts,” Postcolonial Studies: 
Culture, Politics, Economy 1 
(1998), p. 26-27

36 CHAKRABARTY, “Postcolo-
niality and the Artifice of His-
tory,” p. 2.

Ler sobre a vida africana nos dias de hoje é quase 
como ser transportado há cem anos atrás, quando 
as potências coloniais recém-criadas “revelaram” ao 
mundo como a África foi anteriormente, o quanto 
ela precisava de ser civilizada. Hoje, assim como 
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Não tenho nenhum desejo de comentar aqui sobre as contradições 
do discurso de Chabal e de Daloz ou de debater as questões levanta-
das, mas apenas observar o empirismo autodestrutivo que sustenta o 
seu estudo e observar que isso inibe a sua capacidade de chegar a uma 
análise que vai além dos sintomas observáveis e da teorização impres-
sionista. O que é importante, para fins deste ensaio, é a observação 
dos autores de que, medida em relação à expectativa da crescente 
secularização ou desencanto, a África está falhando e certamente um 
novo processo de reencantamento está em andamento, balizado por 
crenças de cem anos! À luz dessa observação, os autores perguntam: 
“Podemos seriamente compreender o que está acontecendo na África, 
a menos que possamos ir além de uma análise que considera o ‘ir-
racional’ estritamente do ponto de vista da secularização gradual de 
modernização das sociedades? Não precisamos usar uma abordagem 
que nos permitirá compreender como o irracional pode ser compatível 
com um certo tipo de desenvolvimento que difere fundamentalmente 
da Ocidentalização?”40 Ao responderem essas perguntas, os autores 
propõem um novo paradigma analítico ao qual se referem como “a 
instrumentalização da desordem” avisando no processo que “falar 
da desordem não significa, naturalmente, falar de irracionalidade. É 
simplesmente tornar explícita a observação de que a ação política opera 
racionalmente, mas em grande parte no âmbito do informal, não codi-
ficado e não policiado — ou seja, em um mundo que não está or-
denado pelo sentido que normalmente damos às nossas políticas no 
Ocidente”.41

A palavra não codificado imediatamente nos faz lembrar da ob-
servação anteriormente citada por Soyinka de que estudiosos eu-
ropeus encontram-se muitas vezes muito longe da verdadeira com-
preensão disso tudo, porque “ignoram o código pelo qual esta visão 
de mundo é regida.” Para chegar a uma compreensão deste código e, 
portanto, do funcionamento (ou mau funcionamento) das sociedades 
africanas pós-coloniais, precisamos mais uma vez acessar o conceito de 
materialismo animista. Em consonância com a lógica animista do con-
tínuo reencantamento do mundo, culturas animistas geram significa-

41 CHABAL and DALOZ. Africa 
Works, XIX.

39 CHABAL, Patrick; DALOZ, 
Jean-Pascal. Africa Works: Dis-
order As Political Instrument 
(Bloomington: Indiana Univer-
sity Press, 1999), p. 63.

40 CHABAL and DALOZ. Africa 
Works, p. 64.

ontem, nossa percepção é de que os africanos con-
tinuam a ser singularmente supersticiosos: o oc-
ultismo está vivo, a bruxaria está prosperando, as 
cerimônias rituais são abundantes, a ligação com 
os antepassados é tão forte como nunca e as co-
munidades religiosas africanas estão a crescer em 
força. Não só parece que as sociedades africanas 
não estão conseguindo se tornar mais seculares, 
como também parece que é exatamente isso que 
amplamente espera-se que aconteça, mas há um 
sentido de que elas estão se “re-tradicionalizando”, 
à medida que o reino do “irracional” aparentemente 
começa a ganhar importância.39
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dos que colocam um véu sobrenatural sobre fenômenos naturais tanto 
quanto sobre as atividades humanas. As relações sociais, atividades 
econômicas e ações políticas podem ser superdeterminadas por sig-
nificados animistas que muitas vezes as legitimam ou deslegitimam. 
O aparentemente não codificado na verdade poderia ser tão altamente 
e culturalmente codificado que pode ser dito como sendo gravado em 
pedra. As culturas animistas resistem ativamente à meta Weberiana 
da racionalização e da secularização encurralando os instrumentos e 
as tecnologias do mundo moderno e trazendo-os para sua órbita de 
operação.

Da perspectiva do secularismo e de sua relação com o estado e 
com a governamentalidade, como muitas vezes discutido no contexto 
de “religiões mundiais”, como o Cristianismo, Islamismo, Hinduísmo 
e assim por diante, o animismo nos apresenta uma forma de religiosi-
dade que não está explicitamente vinculada a uma doutrina expressa, 
a um conjunto codificado de crenças ou a uma teologia elaborada. 
Ele pode ser visto, muito amplamente e, fundamentalmente, como 
aquele que fornece o caminho a ser trilhado para conhecer o nosso 
propósito no mundo e na sociedade. Neste sentido, o inconsciente ani-
mista encontra-se muito mais próximo de uma espécie de imaginário 
social, seguindo o uso de Charles Taylor do termo, como “as maneiras 
que as pessoas imaginam sua existência social, como se encaixam em 
conjunto com os outros, como as coisas acontecem entre eles e seus 
companheiros, as expectativas que normalmente são atendidas e as 
noções normativas  mais profundas e imagens subjacentes a essas 
expectativas.”42 Taylor destaca particularmente a palavra imagine para 
distinguir o que ele quer dizer com o termo de um corpo de ideias, 
um conjunto de crenças estruturadas e articuladas ou uma teoria 
social e a atenção para o imaginário social como “aquela partilhada 
compreensão que torna possível as práticas comuns e um sentimento 
amplamente compartilhado de legitimidade.”43 Surge a questão do 
secularismo como geralmente evocado em discussões sobre religião e 
estado, portanto, dificilmente nesta instância, ou, pelo menos, não nas 
mesmas condições. A lógica “oportunista” do pensamento animista 
— muitas vezes já desvinculada de uma religião particular — pode 
amarrar-se a religiões não explicitamente fundamentadas no animis-
mo, como os exemplos de muitas igrejas “africanas” mostram. Criar 
uma relação formal entre uma religião animista e o estado moderno, 
como um líder na República do Benin tentou fazer, só pode ser lido 
como um capricho pessoal ou como parte da política de privilegiar as 
instituições religiosas na luta por uma modernidade africana em um 
estado pós-colonial. Enquanto a capacidade dos discursos animistas 
de adotar e adaptar novas tecnologias é bastante incontroversa, a ca-
pacidade das instituições e práticas do Estado em fazer o mesmo — a 
partir das evidências que temos até agora — foi mais egoísta do que 
sistemática.

Não é minha intenção aqui produzir um catálogo de instâncias nas 

42 TAYLOR, Charles. “Modern 
Social Imaginaries,” Public 
Culture 14 (2002). p. 106.

43 TAYLOR, “Modern Social Imagi-
naries,” p. 106. 
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quais o inconsciente animista está operando na vida social, econômica 
e política na sociedade africana contemporânea, tampouco tenho a 
intenção de construir uma outra grande narrativa imperialista que seja 
responsabilizada por tudo que aconteça sob o céu africano. A África é 
muito complexa e diversificada para tal homogeneização narrativa. O 
maior desserviço que se poderia fazer é adotar uma fórmula e aplicá-
la acriticamente a toda e qualquer situação ou evento no continente. 
Como sempre, não há um caminho melhor do que aquele que realiza 
uma análise informada e presta atenção ao local e ao contextual. Para 
questionar a narrativa homogeneizadora da modernidade ocidental 
e, então, substituí-la por outra narrativa de homogeneização de uma 
modernidade animista seria menosprezar as várias outras moderni-
dades subalternas que lutam para ter uma voz no terreno impugnado 
do deslocamento de identidades e subjetividades africanas. O que 
podemos afirmar, no entanto, é que há um gerador de inconsciente ani-
mista em scripts que nossas sociedades — e nossos artistas — geram 
e que uma narrativa de suas operações é muito necessária e urgente.

Portanto o que tentei fazer nessas notas foi esboçar a lógica do 
pensamento animista e então concentrar-me no que acredito ser sua 
principal característica: o contínuo reencantamento do mundo. Den-
tro da visão de mundo animista, como vimos, o mundo físico dos 
fenômenos é espiritualizado; na prática literária, ela se transforma 
em uma estratégia de representação que envolve dar ao abstrato ou 
ao metafórico uma realização material; e no mundo social de rela-
cionamentos humanos e atividade econômica e política, os signifi-
cados de mediação que o pensamento animista postula como moeda 
de troca social são instrumentalizados, mais frequentemente do que 
se gostaria, de forma a servir apenas aos líderes e às elites locais. En-
quanto as elites tradicionais fazem isso, incorporando os instrumentos 
da modernidade em práticas rituais tradicionais, as novas elites que 
controlam o poder econômico e político do Estado moderno muitas 
vezes se apoderam do inconsciente animista com falsos instrumentos 
culturais a fim de reforçar sua autoridade e legitimidade.

As tendências “anti-históricas, antimodernas” de crenças animistas 
e os usos manipuladores para os quais elas se submeteram foram bem 
registrados pelos comentaristas. O que não foi visivelmente e entusias-
ticamente defendido é que uma compreensão animista do mundo apli-
cada à prática da vida cotidiana, muitas vezes forneceu caminhos de 
agência para os despossuídos na África colonial e pós-colonial.

Este ensaio foi apresentado pela primeira vez 
como trabalho acadêmico na Série de Seminários 
da África do Centro de Estudos Africanos na Uni-
versidade de Cape Town. Tirei proveito dos comen-
tários de Brenda Cooper, que presidiu o seminário, 
e Isidore Okpewho, que gentilmente leu o primeiro 
esboço do trabalho. Uma versão um tanto diferente 
e resumida intitulada Explorations in Animist Ma-
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terialism and a reading of the Poetry of Niyi Os-
undare está agendada para aparecer na edição 
de Abdul Rasheed Na’Allah, The People’s Poet: 
Emerging Perspectives on the Poetry of Niyi Os-
undare.Trenton, N.J.: Africa World, no prelo).


