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Ìgbà kan ńlọ, ìgbà kan ńbọ̀
Ọjọ nbori ọjọ
Ero iwaju ńlọ,
Ero ẹyin ntẹle
Um tempo está partindo, outro está chegando
Um dia vai e outro vem
Os da frente (os velhos) estão indo
Os de trás (os jovens) os estão seguindo
(dando-lhes continuidade).
Provérbio iorubá. (RIBEIRO, 1996, p. 61)

palavras iniciais: das tantas metamorfoses...
Por aqui, estamos acostumadas a pensar as infâncias
entrelaçadas e entremeadas a algumas ideias. As mais comuns são o
tempo e a experiência. Esse tempo, por vezes é entendido como
cronológico, apontando para uma etapa da vida. Outras vezes, é
entendido como uma experiência infantil, que aponta para um jeito de
estar na vida, transitando entre o passado e o futuro, sendo, assim, um
movimento existencial na vida, que nos descentra de um tempo
“ótimo” da adultez, colocando-nos à espera, em aberturas; não sendo,
portanto, fundamentalmente apenas cronológico. Essa experiência é
entendida como um movimento na existência, pleno de potência, de
criação, de abertura, que que não necessariamente se prende ao
período em vivemos como crianças.
Ladeando-me com essas ideias de infância, gostaria de discutir
mais algumas, advindas de regiões de línguas bantas e iorubás do
continente africano (ou seja, nos situaremos em parte da chamada
“África Negra”), atenta às suas projeções na diáspora, sobretudo nas
que podemos encontrar nos terreiros de candomblé. E essas infâncias
serão discutidas a partir de percepções/imagens da criança: embora
nem sempre se possa sobrepor as crianças e as infâncias, tampouco se
pode recusar suas relações.
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Em outro momento (FLOR DO NASCIMENTO, 2012), discuti, a
partir de abordagens originárias de povos bantos e iorubás, as relações
entre infância e formação, apontando para a dimensão da permanente
experiência de aprendizado e de subjetivação, em contextos nos quais
a tradição desses povos nos apresenta uma inexorável relação entre
comunidade, natureza e ancestralidade, desde os modos como essas
tradições de pensamento entendem essas ideias.
Aqui, estarei interessada em partir de uma certa imagem de
infância, para contrastá-la com essas abordagens de origem africana,
atravessando-as pela temática da formação, desde as múltiplas
relações entre infância, memória e temporalidade, desde categorias
filosóficas das tradições destes povos que estabeleceram uma
profunda relação com o Brasil, colaborando para sua construção
embora, em função do racismo, sobretudo em sua faceta epistêmica,
não se as reconheça amplamente.
A imagem com a qual eu gostaria de iniciar é a trazida por
Nietzsche (2011) através do primeiro dos discursos de Zaratustra:
“Das três metamorfoses”. Nesta parábola, Zaratustra nos conta sobre
os movimentos metamórficos do espírito em camelo, do camelo em
leão e do leão em criança. Os três animais metaforizam relações do
espírito com os valores no mundo. E há relações internas entre eles. O
camelo aponta para o espírito aprisionado, que carrega peso, fardo. É a
dimensão resistente do espírito, o “espírito resistente” (NIETZSCHE,
2011, p. 27).
O camelo rebaixa-se, reluz sua tolice, tem fome na alma –
embora se alimente da verdade –, acerca-se de quem não lhe acolhe,
ama os que o desprezam, caminha para o solitário deserto. E, nesse
deserto, surge o segundo o animal, o leão: guerreiro insurgente que se
antepõe ao “não-farás” – dito incessantemente ao camelo resistente –,
na afirmação de um “eu quero” (NIETZSCHE, 2011, p. 28). O “nãofarás” é o inimigo a ser enfrentado, na forma de um dragão moral, que
se esforça por interditar a vontade...
Nessa batalha, o leão finda por criar “a liberdade para a nova
criação” (ibid.), dando ao espírito o direito de experimentar outros
valores, através da caça e captura da liberdade. Uma vez que a
liberdade está sob a posse do leão, sua finalidade se impõe: liberdade
para quê? “Criar novos valores” (ibid.), diz Zaratustra. E o agente
dessa criação é o último animal, a criança, capaz de fazer aquilo que o
grande guerreiro felino não é capaz. O leão não cria, pois está em uma
relação simbiótica com seu inimigo, movido, de algum modo, ainda,
pelo ressentimento em relação ao passado cativo, servil em que vivera
o camelo (LARROSA, 2002, p. 109).
O primeiro uso da liberdade, transforma o leão em criança,
indicando uma libertação do ressentimento, do passado, instalando no
espírito o não saber, a dúvida, a abertura: “Inocência é a criança, e
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esquecimento; um novo começo, um jogo, uma roda a girar por si
mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer-se sim”
(NIETZSCHE, 2011, p. 28-29). Assim, no espírito se instala a criação,
uma afirmação da própria vontade, para a conquista do próprio/seu
mundo, afirma o Zaratustra nietzschiano. Abandona-se o passado,
para construir um futuro, desde o eterno presente infantil em um uso
potente da liberdade, entendida como “experiência da novidade, da
transgressão, do ir além do que somos, da invenção de novas
possibilidades de vida” (LARROSA, 2002, p. 117).
Esta imagem da infância – vista desde a experiência da criança
em abandonar a memória ressentida, um passado que retraz dragões
inimigos, que se abre à criação de um novo, com começos – será aqui
dialogada com abordagens produzidas por alguns povos africanos,
não com a intenção de estabelecer contradições ou entender quem
“tem razão”, mas para produzirmos percepções plurais de nossas
relações com a infância no Brasil, país tão influenciado por imagens
ocidentais quanto por imagens advindas do velho continente negro,
embora muitas vezes tendemos a não reconhecer a importância dessa
última, sobretudo quando pensamos em tratar de nossas crianças, de
nossas infâncias, que são herdeiras de múltiplas heranças, mas que
tem parte delas negadas, ignoradas, apagadas.
Aqui, penso que, na experiência do espírito no Brasil, há muitas
metamorfoses possíveis. E as apontadas por Zaratustra são apenas
parte delas. E, nesse sentido, múltiplas percepções de criança e das
infâncias potencializam mais dimensões para abordagens das relações
dos seres humanos com os valores e o próprio mundo. Essas
percepções de criança e infância serão articuladas a partir de três
marcos: a temporalidade, a memória e a ancestralidade, em busca de
caminhos, de uma possível volta para a formação, com o auxílio
dessas imagens filosóficas e procurar algumas possibilidades de uma
educação para os encontros entre os múltiplos e diversos, apostando
em horizontes plurais.
Convém frisar que as línguas bantas e o iorubá não possuem em
seu léxico um termo para se referir à infância, seja como experiência,
seja como fase da vida. Entretanto, aqui faremos um exercício de
pensar a infância em nosso país, desde esses referenciais dos quais
somos herdeiros. Não para atribuir-lhes uma entidade nossa, mas para
nos pensarmos desde abordagens plurais as nossas crianças que, de
algum modo, acabam experimentando as cosmopercepções africanas
em sua experiência na diáspora brasileira.
infâncias e temporalidade
Na metáfora de Zaratustra, a criança é um começo, o início de
um novo, uma projeção do presente em direção ao futuro. E o passado
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é o que deve ser abandonado na perspectiva de recusar a autonegação
do camelo e o ressentimento do leão. Criar, assim, é estar livre de um
passado que mortifica a potência do hoje.
Essa abordagem carrega, ainda que criticamente, a perspectiva
moderna, projetada “para o futuro, considerado modelo para o
presente, não há a representação cíclica do tempo e pressupõe-se a
possibilidade de controle do tempo a curto, médio e longo prazo”
(RIBEIRO, 1996, p. 49). Dito de outro modo, a temporalidade da
infância projeta-se desde o presente para o futuro.
Se o filósofo queniano John Mbiti248 (1970) tiver razão, as
sociedades tradicionais africanas249 não têm uma grande preocupação
com o futuro. Em sua interpretação, para essas sociedades, o “tempo é
um fenômeno bidimensional, com um longo passado, um presente e
virtualmente nenhum futuro. O conceito linear de tempo do
pensamento ocidental, com um passado indefinido, um presente e um
futuro infinito, é praticamente estranho ao pensamento africano. O
futuro é virtualmente ausente porque os acontecimentos vindouros
não foram realizados e, portanto, não podem fazer parte do tempo”
(MBITI, 1970, p. 21-23). Para dar conta dos eventos que seguramente
acontecerão, por estarem vinculados com os ciclos naturais, ele afirma
que as sociedades tradicionais africanas se aproximam da ideia de um
tempo virtual, que seria distinto de um tempo real, vivido, acontecido
(ibid.). Mbiti (1970, p. 23) ressalta que o tempo tradicional africano se
move mais para trás que para a frente e que o que acontece hoje, sem
dúvidas se desdobra em futuro, mas só o presente nos atravessa e nos
passa: o futuro não é, senão como potência.
Esta percepção vincula as crianças não com um futuro, mas com
o passado e o presente, o que faz com que a própria experiência seja
toda projetada para a compreensão de um passado e de um presente
que nos faça, hoje, saber quem fomos e quem somos e, a partir desse
somos fazer outras coisas, potencialmente, no porvir. Por isso é
fundamental para as crianças conhecerem a história de seus
antepassados vivos e mortos, o que faz com que em muitas sociedades
Há uma série de críticas africanas à interpretação de Mbiti sobre o tempo,
sobretudo no que diz respeito a sua noção de passado. Mas parece haver um consenso
entre os críticos de que a leitura sobre o futuro, feita pelo queniano, é isenta de
problemas. Sobre tais críticas, consultar Alexis Kagame (1975) e Modupe Oduyoye
(1971).
249 Aqui, a ideia de sociedades tradicionais não se refere a tradições puras, mas
àquelas às quais o processo de colonização não foi capaz de extirpar todos os valores,
crenças e práticas presentes antes da experiência colonial. A cultura dessas sociedades
é dinâmica e se transforma sempre que necessário para manter o que lhe interessa,
modificando o que é preciso para seguir no movimento da história (INIESTA, 2010, p.
16).
248
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tradicionais africanas, a educação das crianças tenha como ponto
fundamental “aprender as genealogias das quais descende, o que dá
um sentido de profundidade, pertencimento histórico, enraizamento e
obrigação sagrada de prosseguir a linhagem genealógica” (MBITI,
1970, p. 136-137).
Como as crianças são filhas de toda uma comunidade – e não
apenas de um casal – (SOMÉ, 2007, p. 23-24), saber de sua genealogia
implica em um comprometimento de toda essa comunidade na
transmissão desse passado que aparece como uma atmosfera que
envolve toda a experiência infantil, mas também de um presente que
só o é em função dessa história tecida no passado. Essa postura
demanda da comunidade, incluindo as crianças, um cuidado
profundo com o presente, pois o que fizermos hoje, se tornará passado
e, portanto, fundamental para a história comunitária. Há uma
profunda interconexão entre o passado e o presente, assim como há
uma profunda interconexão entre todos os existentes da realidade,
para a percepção tradicional africana.
O fato de esse passado ser irrenunciável conforma uma série de
obrigações morais para com a natureza e com a comunidade. Essas
obrigações são um compromisso com a história, seus acertos e erros,
um projeto de comunidade que adquire sentido no tempo, trazendo
uma experiência de aprendizado constante, na busca da construção da
melhor história que se puder, pois ela será sempre nossa, e não temos
como nos livrar dela.
O nigerino Boubou Hama e o burquinense Joseph Ki-Zerbo
(2010, p. 24) chamam a atenção para o fato de que o tempo tradicional
africano “engloba e integra a eternidade em todos os sentidos. As
gerações passadas não estão perdidas para o tempo presente. À sua
maneira elas permanecem sempre contemporâneas e tão influentes, se
não mais, quanto o eram durante a época em que viviam”. Assim,
somos eternamente responsáveis pela história que fazemos, pois é no
presente que projetamos os ancestrais que seremos e, também, é nessa
eternidade que prestamos conta para os ancestrais que vivem agora e
os mortos-viventes.
Essa dimensão faz com que morte e vida estejam em uma relação
completamente distinta daquela que visualizamos corriqueiramente
no ocidente. Se a morte, no ocidente, implica em um “sair de cena”
social, ficando o morto localizado no passado, e trazido ao presente
apenas pela memória, de modo inconstante, para as tradições africanas
o morto é presente não apenas no passado, mas também nos dias
atuais, permanentemente. O convívio entre as crianças e a morte é
constante.
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Uma das maneiras de compreender essa ligação, de como ela
chega ao Brasil, é pela observação de um dos signos presente no
mẹ́rìndilogun250, o sistema de comunicação com a ancestralidade. Neste
signo, que tem como espectro geral a “dúvida”, incerteza, os ancestrais
mortos (chamados de Eguns) falam. E nele também fala Ibeji, o orixá
dos gêmeos251, normalmente vinculados com as crianças pequenas. A
infância e a morte se expressam através do mesmo signo, falam desde e
sobre o mesmo tempo; a despeito de estarem em momentos distintos,
são ligadas por essa temporalidade que as colocam à espreita uma da
outra, sem tensões necessárias.
Assim, poderíamos dizer que as crianças estão mais próximas da
morte no passado, dos mortos, que da morte do futuro, aquela que
elas mesmas experimentarão um dia. Deste modo, percebemos uma
maneira bastante particular de ligar as crianças à temporalidade, não
mais a um futuro ou a um sempre agora inaugural, mas sobretudo ao
passado. As crianças são, sem dúvida, como nos lembra Mbiti,
conectores com esse passado que nos acompanha incessantemente.
Antes que nos assustemos com essa proximidade “quase
idealizada do passado”, ouçamos o que Iyakẹmi Ribeiro (1996, p. 63)
nos alerta:
Seria tal visão do processo histórico estática e estéril, na
medida em que coloca a perfeição no arquétipo do
passado, na origem dos tempos? Constituiria o ideal
para o conjunto das gerações a repetição estereotipada
dos gestos do ancestral? Não. Para o africano o tempo é
dinâmico e o homem não é prisioneiro de um mecânico
Este sistema de comunicação ficou conhecido no Brasil como o famoso “jogo de
búzios”, que é largamente utilizado como uma técnica oracular. Entretanto, para as
práticas tradicionais, ao menos dos povos de línguas bantas e iorubás, esse sistema é
utilizado para estabelecer a comunicação com os ancestrais e com as outras "pessoas"
da comunidade, que não falam exatamente a língua corrente desta. Como alertei em
outro lugar "Apenas ao modo de uma carta náutica os jogos poderiam fazer previsões
ou, ainda, como previsões meteorológicas, na ligação com a imagem interconectada
da realidade" (FLOR DO NASCIMENTO, 2016, p. 163). Esse sistema, opera através da
leitura situacional de articulações entre dezesseis signos, chamados de Odus e que se
vinculam com/representam aspectos da realidade e com sistemas de conhecimento
desta. O signo ao qual me refiro é, no Brasil, chamado de Èjìoko ou Mèjìoko. Na maior
parte dos métodos utilizados no Brasil, pelos candomblés, para ler os búzios, èjìoko é o
segundo signo (ROCHA, 2003).
251 Ibeji é conhecido no Brasil como o orixá (divindade iorubá) que rege não apenas os
gêmeos (a palavra ibeji significa exatamente “gêmeos”), mas é também a divindade da
jovialidade, dos jogos infantis. Nos candomblés, essa divindade se vincula aos Erês,
entidades infantis que são também um dos modos dos orixás se comunicarem, pois
trazem as mensagens das divindades iorubanas quando os iniciados entram em transe
com essas entidades.
250
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retorno
cíclico, podendo
lutar
desenvolvimento de sua energia vital.

sempre

pelo

O tempo com o qual a criança está conectada aqui é expresso
nessa repetição do dinâmico, do instável, do incerto, com um
compromisso com esse passado que a todos rege. Não há aqui um
eterno retorno do mesmo, mas um eterno retorno da pirueta, que tem
sempre o compromisso com o chão, que vem antes.
infâncias e memória
Enquanto a criança nietzschiana é esquecimento, as crianças nas
tradições africanas são eivadas de memória, sua expressão. Assim
como elas são expressão e manifestação do tempo passado, dessa
temporalidade eterna que “move-se para trás, mais do que para a frente”
(RIBEIRO, 1996, p. 50), as crianças expressam e manifestam aquilo que
Amadou Hampâté Bâ (2003, p. 13) chamou de “memória africana”.
Esta expressão aqui não indica uma natureza africana da memória,
mas o modo como a história das tradições orais africanas trouxeram
movimentações particulares dos modos de se relacionar com o que se
recorda. E a criança africana é totalmente inserida nesse contexto
histórico, assim como podemos também dizer que a memória africana
é, em algum sentido, infantil.
Ao descrever a memória africana, Bâ (ibid.) nos conta que é na
infância que que seu exercício se inicia. Não apenas de reter o que se
vê hoje, mas lembrar o que fora contado repetidas vezes no passado:
É que a memória das pessoas de minha geração,
sobretudo a dos povos de tradição oral, que não podiam
apoiar-se na escrita, é de uma fidelidade e de uma
precisão prodigiosas. Desde a infância, éramos treinados
a observar, olhar e escutar com tanta atenção, que todo
acontecimento se inscrevia em nossa memória como em
cera virgem. Tudo lá estava nos menores detalhes: o
cenário, as palavras, os personagens e até suas roupas.
Quando descrevo o traje do primeiro comandante de
circunscrição francês que vi de perto em minha infância,
por exemplo, não preciso me “lembrar”, eu o vejo em
uma espécie de tela de cinema interior e basta contar o
que vejo.

E esse exercício se vincula com a ideia de temporalidade que
vínhamos discutindo antes, agora na relação com as histórias e
narrativas africanas:
Nas narrativas africanas, em que o passado é revivido
como uma experiência atual de forma quase intemporal,
às vezes surge certo caos que incomoda os espíritos
ocidentais. Mas nós nos encaixamos perfeitamente nele.
Sentimo-nos à vontade como peixes num mar onde as
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moléculas de água se misturam para formar um todo
vivo (2003, p. 14).

Mais do que a pressuposição de que as crianças são folhas em
branco que podem ser preenchidas com o que a comunidade quiser,
há a percepção de que elas são a própria expressão desse tempo
passado e, portanto, carregam o dever de atualizar essas narrativas. E
a memória se encarna nos corpos infantis, não apenas na forma de
imagens sensoriais, mas em sons, cheiros, texturas. Os corpos sentem o
que lembram. Os sujeitos lembram o que sentem.
Aqui percebemos que a oralidade, base fundamental dessa
memória africana, não pode simplesmente ser reduzida à relação entre
a fala e a escuta. Ela significa, antes de tudo, uma implicação dos
sujeitos naquilo que se diz e naquilo que se escuta. Não apenas a
palavra está em jogo na oralidade, mas a pessoa, a comunidade, a
realidade. Assim, vemos que a memória é parte desse dispositivo da
oralidade que provoca que o humano se verta em palavra, isto é, que a
palavra seja uma parte do humano, que está sempre em jogo no que
diz e no que escuta.
Como a criança é a expressão desse passado que a comunidade
precisa cuidar, sua relação com a memória também precisa ser
cuidada, preparada, incentivada. Não se pode pensar, nessa
abordagem, que a criança esteja começando algo, mas sim
continuando. E continuar significa perceber os passos que vieram
antes.
Ainda dialogando com a parábola de Zaratustra, se para o
ocidente, esquecer é uma condição para poder criar, para livrar-nos do
ressentimento mortificador, para as perspectivas tradicionais africanas
é apenas através do reavivamento da memória que se pode impedir
que algumas pessoas sejam feitas de camelos servis. A proposta aqui
não é de uma vida ressentida, mas de uma vida que possa reinventar,
desde o já feito, outras possibilidades não mortificadoras.
Não sem motivos há uma grande importância no gesto de
nomear uma criança para as sociedades tradicionais africanas,
sobretudo as de línguas bantas e iorubá. Nomear é situar a criança em
seu trajeto histórico e inseri-la na marcha que fará com que ela se
conecte com a história de quem lhe antecedeu. O nome é sempre
escolhido pela comunidade e se refere às expectativas que a
comunidade tece sobre como a pessoa recém-chegada ocupará seu
lugar na história da comunidade. Os iorubás chamam de Ikomojade ao
processo de nomear as crianças, se situá-las no contexto da
comunidade, com o “objetivo de identificar a existência formadora da
criança” (SILVA, 2015, p. 90). Nomear uma criança é situá-la em uma
ontologia relacional, reconhecendo sua pertença ao grupo e à
realidade, dando seguimento a uma história que lhe precede.
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É fundamental, ainda, notar que a memória, como a infância, é
um processo, e não um repositório de imagens a serem utilizadas em
algum momento oportuno. A memória, instalada na plenitude do
sujeito, conforma-o, de modo dinâmico, como dinâmica é a própria
memória. Como o passado é vivo e se move até o presente a todo
instante, viva também é a memória que precisa estar em atividade
processual para acessar a história.
Como em expansão estão as crianças, em expansão está a
memória, não por acumular mais dados do passado, mas por sempre
rearticulá-los recriando, nas narrativas, um sentido sempre diverso em
torno do já vivido. Não se trata, propriamente, de reinventar, mas de
revisitar a história, percebendo o mesmo cenário desde outros
encontros, de modo que a memória se apresenta como um palco de
um outro-mesmo e de um mesmo-outro que se encena sempre que
uma história é contada, ouvida, sentida. Nos terreiros de candomblé,
baluartes da preservação de saberes, práticas e valores africanos no
Brasil, vemos com regularidade o uso de uma “mesma história”, para
contar “histórias diferentes”. As narrativas míticas, os itans para os
povos dos candomblés de origem iorubá, carregam uma pluralidade
de sentidos, mesmo quando recontados (FERREIRA, 2015, p. 19).
A memória, como as brincadeiras de crianças, traz as sensações
sempre de modos diversos. Assim, a memória africana é infantil e as
crianças são sujeitos responsáveis por um primeiro agenciamento
dessas memórias, que mesmo através da riqueza de detalhes, como
assinalou antes Bâ, não perde o espaço da criação. Mas aquela criação
que sabe que parte de um ponto histórico deixado pelo passado, nunca
ex-nihilo. O vínculo entre a memória e as crianças se dá exatamente
porque para as sociedades tradicionais africanas, a ideia que se tem
das crianças está muito distante de algo como um ser em potência, um
ser a quem falta algo, um ser a quem falta vivência. É exatamente
porque as crianças são uma vivência dinâmica de um passado já
vivido pela comunidade e que segue sendo experimentado, que elas
são memória encarnada, pois no “emaranhado de redes em que
circularam suas memórias e interações, forjaram 'vozes do corpo' no
improviso, reinventando viveres de resistência em suas linguagens”
(ANTONACCI, 2014, p. 35).
infâncias e ancestralidade
Quando percebemos a memória como uma instância do coletivo
que as pessoas particulares participam e agenciam, podemos ter
elementos para perceber que a ancestralidade não é apenas a
descendência biológica que uma pessoa tem de uma família
consanguínea, mas, sobretudo, o atravessamento de toda a história na
formação dos sujeitos. Assim, podemos entender a ancestralidade
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como a história da comunidade, que nos conforma não apenas através
da doação do material biológico, mas também de seus projetos, seus
erros, acertos, expectativas.
As crianças são uma espécie de elo entre essa dimensão histórica
do passado e o presente das comunidades. São não o símbolo de seu
futuro, mas a expressão de sua continuidade no presente. Desse modo,
diferentemente da criança de Zaratustra, que é um novo começo, a
criança para o pensamento tradicional africano é a marca da
continuidade, uma expressão da ancestralidade. Ela nem é nova e nem
começa. Ela segue. Mas não segue monotonamente. Ela segue em
inversões,
deslocamentos,
fissuras.
Inclusive
da
própria
temporalidade. Um interessante exemplo disso, aparece no
pensamento iorubá. Na figura dos gêmeos, nos partos naturais, uma
criança nasce antes da outra. A primeiro a nascer, é chamada Taiwo –
que significa quem vem experimentar o gosto do mundo – e a
segunda, Kehinde – quem chega depois da outra (ANDA, 1996, p. 43).
Cronologicamente, Taiwo deveria ser a criança mais velha, uma
vez nasceu primeiro. Entretanto, a criança considerada mais velha é
Kehinde. Isso é um deslocamento provocado pela experiência das
crianças, em uma sociedade organizada politicamente em torno da
senioridade (OYĚWÙMÍ, 1997). A criança que nasce primeiro irá
verificar o mundo, e quando der o sinal de que está tudo bem, através
de seu choro, Kehinde chegará. E já chegará com os privilégios que sua
senioridade sobre Taiwo lhe garante.
Essa relação com a ancestralidade nos apresenta uma criança
marcada pela velhice da história. Quem chega depois é sempre mais
velho, na medida em que traz as bagagens acumuladas por quem lhe
antecedeu, adicionadas à própria experiência de seu nascimento. Essa
característica posicional, tende a se esmaecer na medida em que a
criança vai envelhecendo e entra na mesma lógica de senioridade que
o restante da comunidade. Por isso, vemos nos terreiros de candomblé
as crianças com toda a liberdade e com acesso à eventos que algumas
pessoas mais velhas só poderão ter na medida em que adquirirem
mais idade.
Mas engana-se quem pensa que essa inversão é fortuita. As
crianças, com toda essa “liberdade” vão, aos poucos, inserindo-se nas
normas da comunidade, inclusive aprendendo as posições
hierárquicas que advém da idade. Ao mesmo tempo, as ancestrais
(sobretudo as já mortas), que vieram muito tempo antes de quem
chegou agora, experimentaram o mundo, tal como Taiwo, para que as
novas Kehinde possam vir. Há privilégios precários e posicionais que
essas novas Kehinde gozarão. Mas tão logo percebam como é o
sistema hierárquico, se tornarão “mais novas”, e deverão respeito aos
ancestrais, que não apenas viveram antes, mas tornaram sua vida
possível.
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A relação, portanto, entre as crianças e a ancestralidade é de
mútua alimentação e mútuo respeito. Muitas vezes, as crianças são
entendidas como a expressão mais plena da ancestralidade. Em
sociedades nas quais a senioridade é a manifestação da sabedoria,
tender-se-ia a pensar que apenas as pessoas velhas seriam essa
encarnação ou performance da sábia; entretanto, para diversos povos
tradicionais africanos, "a criança é o símbolo mesmo da sabedoria (...),
símbolo do conhecimento original e da sabedoria suprema" (ERNY,
1990, p. 72). E as sábias velhas e as sábias infantis se respeitam e
apoiam. A sabedoria que vai e a sabedoria que chega convivem, entre
tensões e florescimentos, apontando para uma continuidade
incessante. E, é nesse ponto, que a perenidade da formação fica
explícita.
encontros formativos entre a infância nietzschiana e a africana
A experiência da infância para os povos tradicionais africanos é
vinculada à sabedoria em função de sua estrita ligação com os
processos formativos. Se é verdade que a formação é um processo para
toda a vida – já que ninguém nunca está definitivamente pronto, pois
ser é ser para esse mundo que está sempre em constante
transformação (CLAVERT, 2011) –, também é verdade que essa
dimensão fica mais observável na relação com as crianças, que estão
em uma relação constante de apreensão das histórias das quais elas
são parte, mas que as precedem.
Dentre as transformações que nosso mundo tem observado,
encontramos aquelas provocadas pela empreitada colonial, que busca
jogar em um completo apagamento experiências não ocidentais como
constitutivas de nosso modo de ser e de nos formarmos. O racismo
tem feito com que procuremos ignorar as heranças africanas de nossa
formação enquanto sociedade e, assim, expurgar os legados culturais
que o velho continente negro nos deixou.
Se partirmos de perspectivas africanas, não precisamos ter a
produção intelectual do ocidente negada. Mas, como qualquer outra
abordagem, sujeita a crítica e aproveitada, pois tudo é parte da história
do que somos. E a história, a ancestralidade não nos abandona jamais.
E aqui um convite que faço é que possamos promover encontros entre
a imagem de infância trazida por Nietzsche e aquelas percepções
advindas do pensamento africano. Não sem razão, busquei a imagem
de Zaratustra para dialogar: ela se constrói no peito do pensamento
crítico europeu. E esse tipo de pensamento pode servir como uma boa
parceria de interlocução, na medida em que aponta já para a
insuficiência dos mecanismos que a modernidade colonial nos legou.
Como qualquer encontro, esse demandaria cuidado, atenção,
crítica. Sem romantizar as perspectivas africanas, sem demonizar as
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perspectivas ocidentais, mas também, sem ignorar os riscos
enfeitiçadores do pensamento do ocidente e sem esquecer dos efeitos
do racismo sobre as maneiras como lidamos com aquilo que advém do
continente africano.
Poder pensar em uma educação da infância em que a imagem do
ressentimento não seja sempre atrelada a uma imersão no passado e
na memória. Uma valorização das funções políticas da lembrança, que
evitem a repetição de erros trágicos. A percepção de que os camelos
não precisem ser explorados e serem sempre visto como servis, mas
como companhias no deserto. A ideia de que o deserto não é sempre
sinônimo de solidão e nem sempre mortal. A ideia de que a criança
não é inocente e que sua presença no mundo envolve tensões. Pensar
que a velhice pode criar, porque ela pode ser infantil. Pensar que a
infância é sábia, porque ela é velha como o mundo, e não só...
Como podemos pensar em processos formativos e em práticas
educacionais que sejam atravessadas por ideários que para além da
exclusão, pensem em multiplicidades, pluralidades? Como chamar
para a educação esse sujeito-criança que inverte suscetibilidades,
desconserta o pensamento, faz o mais velho ser o mais novo?
Promover encontros entre essas duas crianças pode trazer para o
campo formativo/educacional elementos interessantes para o
enfrentamento dessas tristes histórias de abandono e violação de
percepções da realidade, que mesmo sob o pretexto de libertar,
emancipar, apenas criam cenários de epistemicídios que anulam
histórias inscritas em corpos. Não um encontro que dispute a verdade
sobre qual criança deva vencer a luta pelo lugar de sujeito padrão da
educação, mas um encontro que potencialize a desconfiança de que
quanto mais imagens de sujeito tenhamos convivendo, mais acolhedor
pode ser esse mundo. Talvez aqui o leão seja uma chave. Não o leão
ressentido, mas o leão que protege o seu território sem destruir os
outros. Aquele que autoriza que algumas aves se acheguem quando
não está com fome. O leão estrategista. Promover diversos leões para
que crianças diversas possam conviver.
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