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9

Prefácio a esta edição

A África, no mundo moderno, fica em toda parte; no Brasil, 
no Haiti, em New Orleans, assim como na Europa e na Ásia. 
E, às vezes, aquilo que chamamos de espiritualidade africana, 
de humanismo africano, a maneira africana de se relacionar 
com o ambiente — ou, em termos simples, a tradição africa- 
na —, está mais vivo nesses lugares do que em muitas regiões 
do próprio continente africano. Isso significa que a história 
moderna, movida pelas vantagens financeiras e por tremendos 
desenvolvimentos tecnológicos, não poupou a África, isolan-
do-a como um paraíso intocado. A África, com sua diversidade 
populacional, suas religiões, costumes e ambientes, foi trans-
formada por essa história.

Escrevi Em busca da África para refletir de maneira séria so-
bre a posição da África, em termos poéticos, teóricos e sociais, 
na mente dos africanos contemporâneos e daqueles dos tempos 
da Diáspora. Minha intenção era tentar transpor a barreira 
de generalizações teóricas e estereótipos sobre o continente 
inventados inicialmente pelo Ocidente, com um casamento 
entre capitalismo e racismo, e depois interiorizados pelos afri-
canos e afrodescendentes. Eu não me sentia satisfeito com a 
África a-histórica que me era apresentada pelo movimento da 
Negritude e sua ramificação afrocentrista nos Estados Unidos, 
por estudiosos como Molefi Kete Asante, que acreditavam con-
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10  Em busca da África

victamente na existência de uma visão de mundo africana fixa 
e monolítica.

Voltar à África, para mim, é abraçar a pretitude, em todas 
as suas diversas manifestações, retirando-a do espaço patoló-
gico que lhe foi reservado pelas culturas dominantes do escla-
recimento* e do eurocentrismo. Voltar à África é abraçar as 
diferenças como iguais e igualmente constitutivas de nossas 
humanidades, em vez de escolher um modelo de ser como 
a imagem que deve ser imposta a todos os homens. Voltar à 
África, mais do que uma volta literal a um continente chamado 
África, é uma metáfora de ser negro no mundo moderno.

Eu era igualmente cético quanto à visão dos atlanticistas 
negros, para os quais a modernidade negra se iniciou na Eu-
ropa e não precisava incluir a África nos debates e desafios de 
uma postulação unidirecional da racionalidade e dos direitos 
humanos. O que nos era necessário, pensava eu, era criar uma 
relação — no sentido glissantiano — entre a África e a Diás-
pora, na qual as narrativas de retorno e as lutas pela descolo-
nização e pela liberdade vêm contagiadas e crioulizadas pelas 
confluências entre culturas, por desvios imprevisíveis e ges-
tos revolucionários. Eu queria escrever um livro em que fosse 
possível ouvir todas as vozes da pretitude, todas as vozes da 
liberdade; um livro em que fosse possível ver as humanidades 

* Diawara emprega o termo “enlightenment” não só nem principalmente no 
sentido de um determinado período da história do pensamento ocidental, 
o chamado “Iluminismo”, mas sobretudo como ponto de inflexão para a 
modernidade, que se deu em momentos diversos no mundo, dentro de um 
processo histórico geral. O autor utiliza o termo no sentido kantiano de 
“esclarecimento”, como emancipação da razão. Assim, ao longo do texto, 
usaremos para enlightenment o termo “esclarecimento” nessa acepção. (N. T.)
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Prefácio a esta edição 11

africanas como elementos essenciais para as defesas contra o 
totalitarismo, onde quer que ele mostrasse suas garras — in-
clusive no continente. Um livro em que as diferenças entre os 
seres humanos não são estabelecidas a facão nem por muros 
entre tribos e nações.

Nos anos 1960, tínhamos a firme convicção, compartilhada 
por Fanon e outros revolucionários africanos, de que a única 
esperança para a África seria adotar abordagens racionais, obje-
tivas e materialistas de nossa realidade. Para isso, precisávamos 
investir maciçamente no sistema educacional do Ocidente, na 
eletrificação geral de nosso meio, para expulsar a escuridão, 
e na construção de infraestruturas que facilitariam a mobili-
dade dos indivíduos pelo continente e pelo exterior. Tudo isso, 
somado a nossas lutas contra a doença e a superstição, nos 
tornaria autossuficientes e incolonizáveis pelos povos brancos.

Também estudei Fanon em meados dos anos 1970, nas aulas 
de Estudos Negros durante a graduação, que enfatizavam a 
libertação e a cura negra nos Estados Unidos. Resisti por muito 
tempo a reconhecer que sou supersticioso. Que me comporto 
de maneira instintiva em situações nas quais outras pessoas 
calculam as consequências de suas ações, e me deixo guiar pela 
intuição quando estou perdido. Fiquei surpreso em admitir 
esse fato por meio de minhas experiências com o socialismo 
africano na Guiné, no Mali e, agora, como professor numa 
importante universidade americana.

Muito tempo atrás, meu tio Mody costumava repetir um 
ditado: por mais que um tronco de madeira fique no rio, ele 
não vai virar crocodilo! Outras pessoas, na África e depois nos 
Estados Unidos — nos Estudos Negros e entre antropólogos 
brancos —, muitas vezes viraram o significado desse provérbio 
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12  Em busca da África

contra mim, dizendo ironicamente que me comporto como 
um toubab (indivíduo branco), ou um americano que esqueceu 
o modo de vida africano, ou um afro-americano alienado. Elas 
diziam que o rato que achou que era um gato e começou a 
brincar com gatinhos não viveu para contar a história, ou que 
quem deixou de cuidar da casa paterna e foi ajudar na cons-
trução em terras alheias não terá para onde voltar quando for 
expulso de lá. Posso garantir aos leitores que não era isso que 
meu tio queria dizer com o provérbio malinês. Pelo contrário, 
ele estava me dando uma manifestação de seu amor e afeto, 
por não esquecer minha responsabilidade para com a família, 
e reiterando sua confiança em mim. Disse-me que sabia que 
suas preces não tinham sido em vão; que todas as noites, depois 
de voltar da mesquita, ia para o quarto dos fundos e rogava 
a nossos ancestrais que velassem por mim, me protegessem 
contra as doenças e enfermidades no país do homem branco e 
garantissem que eu não me esquecesse de mim mesmo, porque 
é isso que desejam nossos inimigos.

Logo após a publicação de Em busca da África, lembro-me de 
que fui visitar Bamako, no Mali, junto com meu amigo Danny 
Glover. O tio Mody, ainda vivo, deu uma grande festa para nós, 
e todos os amigos de infância que mencionei no livro estavam 
presentes. Lá estavam também meus parentes da família mais 
ampla, griôs e gente festeira.

A primeira coisa inesquecível que aconteceu naquele dia 
foi que meu tio me confundiu com Danny. Ao chegar ao con-
junto de casas, trocamos apertos de mão com uma série de 
pessoas que nos aguardavam ansiosamente. No momento em 
que chegamos à presença de meu tio, sentado sob uma man-
gueira com seu círculo de acompanhantes, eu estava atrás de 
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Prefácio a esta edição 13

meu amigo americano. Danny estendeu a mão, que meu tio 
segurou e apertou longamente entre as suas, como costumava 
fazer comigo, enquanto orava por ele. Ficou repetindo: “Meu 
filho, você chegou! Bem-vindo ao lar! Agradeço a Deus por 
me manter vivo e em boa saúde para poder revê-lo. Diawara! 
Bem-vindo ao lar!”. Todos ficaram em silêncio, fitando meu 
tio e Danny, que repetia: “Sim, sim, obrigado! Obrigado!”. Por 
fim interrompi os dois e disse a meu tio em soninquê: “M’Pah 
Modi, estou aqui! Estou muito feliz em vê-lo. Merci beaucoup!”.

Então cumprimentei os amigos de meu tio que estavam ali 
para me dar as boas-vindas ao lar. Repetindo as mesmas pala-
vras de meu tio, disse-lhes que esperava que a viagem deles não 
tivesse sido cansativa demais, que as chuvas andassem boas, 
que a colheita estivesse sendo abundante, que as mulheres e 
crianças estivessem com boa saúde e que Deus e os ances-
trais nos mantivessem em segurança e multiplicassem nossos 
membros. Então cumprimentei os griôs e lhes agradeci pelos 
cantos e louvores. Por fim, virei-me para meus amigos e falei 
com eles em francês.

Ouvi entre o público uma ou duas pessoas dando risadinhas, 
antes mesmo que eu me dirigisse a meus amigos. Imaginei 
que estivessem zombando de mim por não iniciar o discurso 
com um provérbio como “As aventuras podem ser boas, mas 
não há nada melhor que a terra natal”, e porque muitas vezes, 
na minha fala, eu usava termos em bambara e em francês, em 
vez de me expressar em puro soninquê. Meu tio viu que fiquei 
aborrecido com as zombarias. Elas vinham de um dos griôs 
mais jovens e de Sahdio, um rival de infância que migrara para 
Angola no mesmo ano em que fui para a França, e que agora 
se apresenta como negociante de diamantes. Meu tio se virou 
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14  Em busca da África

primeiramente para Sahdio e disse: “Sahdio, meu filho, você 
não devia se comportar assim em público. Trato-o como a um 
filho porque seu pai, que está sentado aqui à minha frente, é 
meu melhor amigo. Ele veio lá de longe da aldeia para saudar 
Manthia, porque é assim que fazemos as coisas. Como reza 
nosso ditado, você não conhece a si mesmo. Pois, se soubesse 
quem é, não estaria rindo de Manthia. Você não sabe que o su-
cesso de um filho de Kingi é um sucesso para todos os kingis? 
Como pode deixar que a inveja o cegue dessa maneira, e na 
frente de seu próprio pai e de todos os anciões de Kingi? Saiba 
que Manthia é seu irmão, e todos os amigos que ele trouxe de 
todas as partes do mundo são seus amigos e irmãos também”.

Meu tio não esqueceu o griô, que se chamava Jali Mahdi 
Sissoko. Primeiro, deu-lhe dinheiro pelas récitas, como tinha 
feito com os outros griôs. Então, quando eles estavam prestes a 
ir embora, chamou Jali Mahdi na frente de seus companheiros: 
“Sissoko, não vá, pois ainda não terminei com você. As pala-
vras que você disse hoje, durante seus louvores a Manthia, fo-
ram grandes demais para a sua boca! Seu pai se envergonharia, 
porque ele não mede pelo dinheiro os laços que unem nossa 
família a você e a todos os outros griôs aqui reunidos. Este 
lugar sempre o receberá bem como nosso griô, mas lembre-se 
de uma coisa: não é porque você aprendeu a montar um cavalo 
que tem o direito de se sentar no focinho dele!”.

No dia seguinte à festa, meu tio me recomendou que não me 
deixasse provocar pelos griôs. Os griôs eram sagrados devido 
ao pacto que nossos ancestrais tinham com eles, de protegê-los 
e atender a todas as suas necessidades materiais. Em troca, 
os griôs eram os guardiões de nossa tradição, os mestres da 
palavra, que nos entretinham durante os casamentos, as ceri-
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Prefácio a esta edição 15

mônias fúnebres e todos os tipos de rituais. Eram nossos men-
sageiros em época de guerra, mas também os bardos que nos 
apresentavam a nossos parentes por afinidade. Exortavam-nos 
à excelência na guerra e no trabalho e imortalizavam nosso 
nome nas canções.

Não éramos nada sem nossos griôs cantando em nosso lou-
vor, e foi por isso que meu tio disse para eu não brigar com 
eles. Brigar com um griô era como brigar consigo mesmo, com 
seu nome, sua identidade, sua tradição. Também era impru-
dente entrar num jogo verbal com os griôs; eles eram os mes-
tres nesse campo. Podiam pegar uma pessoa numa armadilha 
e levá-la a proferir um discurso desonroso ou ainda pior, de-
sencadeando uma maldição capaz de destruir não só a pessoa 
em questão, mas também toda a sua linhagem. A boca do griô 
era algo a se temer, pois era contagiosa. No entanto, disse meu 
tio, atualmente a maioria dos griôs havia perdido a influência 
sobre seus patronos, pois tinha passado a vender suas palavras 
a quem pagasse mais. Lembro-me de ter explicado a Danny e a 
meus outros amigos americanos que as mulheres e os homens 
griôs, que vinham de linhagens específicas, haviam sido os 
primeiros artistas, antes do tráfico escravo transatlântico, do 
colonialismo e mesmo dos movimentos de descolonização e 
das revoluções culturais no Mali e na Guiné. Agora qualquer 
um, se tiver talento, pode ser griô.

Perguntei-me por que meu tio me falava todas essas coisas 
sobre o autoconhecimento e os griôs. Será que estava preocu-
pado que eu tivesse me perdido para a racionalidade ocidental, 
que tivesse falhado em usar o sistema do homem branco a fim 
de fortalecer nosso sistema, passando realmente a acreditar que 
2 + 2 = 4? Eu sempre ficava apreensivo ao ver meu tio defender 
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16  Em busca da África

tão vigorosamente, em público, meu conhecimento sobre a 
nossa tradição. Era como se ele estivesse tentando provar às 
pessoas que todos os meus anos de estudos nos Estados Unidos 
não haviam me prejudicado.

Agora sou um sexagenário, com filhos adultos, meu tio já 
faleceu há dez anos, e abracei totalmente o individualismo 
americano. E assim me pergunto por que ainda sou perseguido 
por essas histórias que ele me contava, às quais, aliás, eu nem 
prestava muita atenção, pois uma parte de mim sentia vontade 
de estar na outra sala com meus amigos, ouvindo novos álbuns 
como Tapestry, Four Way Street ou Are You Experienced?. Sendo 
um africano modernista, por que me sinto afetado pelas histó-
rias irracionais sobre os totens no Grande Lago dos Elefantes 
e pela história que minha tia Terena me contava, dizendo que 
era uma feiticeira capaz de enxergar no escuro?

Não que eu me envergonhe ou duvide da crença de meu 
povo em totens, em forças espirituais invisíveis ou no poder 
das rezas dos marabus em proteger as pessoas contra o mau-
-olhado. Tendo sido criado nesse sistema de crenças, ainda sou 
relembrado de seu impacto sobre mim sempre que encontro 
alguém no elevador de manhã, quando estou indo para o traba-
lho. Minha mãe me dizia que encontrar uma mulher em vez de 
um homem, pela manhã, como primeira coisa do dia, era sinal 
de boa sorte. Também dizia que ver um sapato virado ou sentir 
coceira na palma da mão esquerda, em vez da direita, era sinal 
de azar. O que quero dizer é que acredito mais na eficácia do 
pensamento racional, que foi a arma dos toubabs que nos colo-
nizaram e que deveria ser a nossa arma de descolonização. Mas 
por que as coisas que deixamos para trás, enquanto avançamos 
na construção de nossas vidas, sempre voltam para nos assom-
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Prefácio a esta edição 17

brar? Minha mãe sempre acreditou que tudo o que consegui 
na vida se deveu à proteção dos curandeiros e dos marabus a 
quem rogava que me protegessem. Será que meu sucesso nos 
Estados Unidos, a terra da racionalidade, do dinheiro e das 
máquinas, seria devido a tal proteção?

Édouard Glissant, meu último modelo exemplar, acreditava 
que nossas formas transparentes e sistemáticas de entender 
os comportamentos dos outros e os objetos em torno de nós 
precisam vir atreladas a uma imaginação poética do mundo, 
para não extirparmos da vida toda e qualquer complexidade 
e mistério. Sem a poesia, perdemos qualquer noção das rela-
ções entre as coisas que vemos e as que não vemos. Será que 
o conceito de opacidade de Glissant, o direito de nem sempre 
ser transparente aos outros e mesmo a si próprio, poderia me 
servir como forma de reingressar no imaginário de minha tia 
Terena e de apreciar, mesmo sem necessariamente entender, 
o árduo esforço que minha mãe dizia fazer para combater as 
forças ocultas e possibilitar meu sucesso na vida?

Como afirmava Glissant, o conceito de opacidade “é aquilo 
que não pode ser reduzido, que é a mais perene garantia de 
participação e confluência [cultural]”.1 É aquilo que nos permite 
admitir a diferença do outro e aceitar que toda comunidade ou 
coletividade é movida por opacidades cultivadas pelo conjunto 
de seus integrantes. Mas a opacidade não significa uma falha de 
comunicação; pelo contrário, o direito à opacidade é o funda-
mento para novas formas de socialidades que provêm da relação, 
em plena liberdade, entre as diferenças. Em busca da África foi 
escrito na esperança de consolidar a solidariedade e cumplici-
dade entre a África e a Diáspora, sem perder de vista aquilo que 
Glissant chamava de direito de todos à sua opacidade.
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18  Em busca da África

Em busca do Brasil

Fernando Baldraia, meu editor na Zahar, sugeriu que eu falasse 
de minha relação com o Brasil neste prefácio a Em busca da 
África, a tradução brasileira de In Search of Africa.

Meu conhecimento inicial do país foi mais mítico do que 
real, um mito alimentado pelo esporte e pelo cinema. Lembro 
que, quando menino em Kankan (Guiné Conacri), no final 
dos anos 1950 e início dos anos 1960, eu escutava com meus 
amigos no rádio os jogos de futebol do Brasil contra potências 
como a Itália, a Inglaterra e a França. Éramos todos fãs de Pelé, 
Garrincha e Rivelino. Os garotos com mais idade comentavam 
que Pelé era o melhor jogador do mundo, melhor do que Copa, 
Just Fontaine e Bobby Charlton.

Lembro uma vez muito marcante, quando Pelé machucou 
a coxa e teve que sair de campo sem terminar a partida; todos 
nós, em volta do rádio, começamos a chorar, inconsoláveis. Eu 
achava que todos os brasileiros eram pretos como Pelé, que 
tinha visto em fotos nas revistas de esportes. A Guiné Conacri 
acabava de se tornar independente da França, e nós víamos 
cada vitória do Brasil contra uma nação europeia como um 
tento contra o colonialismo francês.

Então veio o Brasil que encontrei nos filmes. Meus pais e eu 
tínhamos voltado para nossa terra natal, Bamako, no Mali. Vi 
Orfeu negro, de Marcel Camus, que me deixou arrebatado com 
os tremores de Orfeu e Eurídice. Hoje em dia, como estudioso 
do cinema, entendo, claro, que o diretor francês lançou mão de 
diversas imagens românticas, estereotipadas e a-históricas para 
representar o Brasil e que a personagem Eurídice (interpretada 
por Marpesa Dawn) não era brasileira, mas, olhando retrospecti- 
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vamente, lembro que, por intermédio dela, me apaixonei pelas 
brasileiras. A liberdade de sua linguagem corporal, movendo-se 
ondulante ao ritmo do samba, e o clima do Carnaval haviam me 
seduzido e transportado em busca de uma modernidade que não 
tínhamos no Mali, e que eu sentia que só o Brasil, com jogadores 
de futebol como Pelé e mulheres como Eurídice, encarnava.

Agora posso dizer que essa relação-não-relação primitiva e 
fantasmagórica continuou comigo até meus dias de doutorado 
nos Estados Unidos, onde tive colegas de curso brasileiros que 
me desenganaram quanto a essa minha imagem do país deles 
como um paraíso de harmonia social. Leda Maria Martins, 
que conheci no programa de doutorado na Universidade de 
Indiana em 1979-80, foi minha primeira amiga brasileira. Lem-
bro que, sempre que nos encontrávamos, eu dizia que ela me 
recordava Leda e o cisne em O lago dos cisnes. Mas ela sempre 
reagia dizendo que não era dama europeia coisa nenhuma, 
era do Brasil, era afro-brasileira! Sua mãe era a sacerdotisa na 
Congada. Na época eu não sabia, mas agora sei: Leda Maria 
Martins foi minha Eurídice na Universidade de Indiana.

Então conheci Abdias do Nascimento em 1998, quando eu 
era diretor do Instituto de Assuntos Afro-Americanos na Uni-
versidade de Nova York. Ele estava a caminho da Flórida com 
a esposa, Elisa Larkin. Conversamos longamente sobre a pre-
sença africana no Brasil e os movimentos de consciência racial 
negra que ele liderava no teatro, na poesia e nas artes. Eu já 
sabia de sua íntima colaboração com o grupo Présence Afri-
caine em Paris e com os fundadores da Negritude: Senghor, 
Césaire e Damas.

O encontro com Abdias foi de grande importância para 
mim, pois me fez entender que ele era para o Brasil o que 
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Césaire era para a Martinica, Alioune Diop para Paris, Nico-
lás Guillén para Cuba e Langston Hughes ou Du Bois para os 
Estados Unidos. Todos dedicavam sua vida e criatividade à 
celebração da Presença Africana no mundo. Logo após esse en-
contro, decidi incluir seu fundamental ensaio Racial Democracy 
in Brazil, Myth or Reality? A Dossier of Brazilian Racism (1977) [O 
genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado, 
1978] na bibliografia do curso Introdução aos Estudos Negros, 
que eu ministrava. Fiquei ainda mais decidido a conhecer o 
Brasil, e ele, que na época era senador pelo Rio de Janeiro, me 
convidou a ir visitá-lo na primeira oportunidade. 

Mas minha viagem só veio a acontecer em 2013, e Abdias do 
Nascimento se juntara ao mundo dos ancestrais em 2011. Foi 
outro gigante da cultura preta brasileira, Zózimo Bulbul, que 
possibilitou meu contato real com o Brasil que, durante déca-
das, eu imaginara através de estereótipos. Devo acrescentar 
que houve vários momentos intermediários em que a cultura 
brasileira ocupou um lugar central no cenário mundial da 
cultura popular e mostrou como se dão as relações raciais no 
país. Minha vontade de ver o Brasil com meus próprios olhos 
era alimentada por músicos como Gilberto Gil e Caetano Ve-
loso, cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Joel Zito 
Araújo e pela maravilhosa poeta Jenyffer Nascimento, todos 
me relembrando os pontos de contato, as convergências e as 
divergências entre a cultura brasileira e as culturas da África 
e da diáspora.

Conheci Zózimo Bulbul em Havana, Cuba, em companhia 
da esposa, Biza Vianna, e do amigo Joel Zito Araújo durante 
uma edição do Encontro de Cinema Negro, sob a égide do 
Centro Afro-Carioca de Cinema, também conhecido como 
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Black Cinema Festival: Brazil, Africa, and the Caribbean. Eu 
tinha ido até lá com Danny Glover, ator engajado e grande 
ativista em defesa do movimento internacionalista negro. Glo-
ver já os conhecera antes no Brasil e em Uagadugu, durante o 
Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão (Fespaco). Ele me 
contou que Zózimo era um grande ator e internacionalista ne-
gro, uma lenda no cinema brasileiro por ser um dos primeiros 
atores negros a integrá-lo.

Quando finalmente visitei o Rio de Janeiro pela primeira 
vez fui recebido por Zózimo e Biza na casa deles. Joel Zito 
estava lá e nos abraçamos como velhos amigos ou irmãos. Lá 
estava também Janaína Oliveira, uma jovem estudiosa do ci-
nema africano que eu já encontrara no Fespaco e em Nova 
York. O Brasil que conheci por meio deles é muito diferente 
do Brasil que eu sonhara. A presença africana era maior do 
que eu pensara; a divisão entre grupos racializados era mais 
acentuada, e a base da pirâmide de mobilidade social era inte-
grada majoritariamente por pessoas de ascendência africana. O 
país não é o paraíso que eu tinha imaginado. Fiquei surpreso 
ao ver que, também no Brasil, todos preferem a branquitude, 
apesar da evidente mestiçagem cultural da sociedade, apesar 
da grande quantidade de heróis pretos positivos, como Pelé 
e Gilberto Gil. Os demônios do racismo, embora vividos de 
outra maneira, são tão prejudiciais para a mobilidade social e 
o bem-estar das pessoas de ascendência africana quanto nos 
Estados Unidos.

O Encontro de Cinema Negro expõe essas questões em fil-
mes da África, do Caribe, do Brasil e dos Estados Unidos. A luta 
pela liberdade radical, portanto, precisa continuar.
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