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RESUMO 
A cultura europeia carrega os aspectos de suas raízes, a isso chamamos de asili. Características comuns em 

diferentes culturas e em diversos períodos históricos não são impossíveis de serem traçados, entretanto, 

persistem particularidades do povo do gelo, provável motivo que os trouxe a ser hoje o dominador chamado 

ocidente. Entender essas origens interessa à população ocidentalizada e desafricanizada que sofre um 

descarrilhamento, esganados por uma lógica que não os comporta. As consequências à emocionalidade e saúde 

mental destes é inevitável. O presente texto trata se de um breve ensaio apresentando essas questões e 

formulando ideias sobre os resultados possíveis do choque do asili africano e europeu, observados na sociedade, 

buscando traçar seu impacto na emocionalidade negra. O foco é, proposital e precisamente nesse quesito, sem 

desconsiderar os contextos em volta, devido a divisão razão versus emoção construída e naturalizada no 

pensamento europeu, o qual buscou se desconstruir nos mínimos detalhes. 

Palavras-chaves: Emocionalidade Negra; Diaspóra; Afrocentricidade; Genocídio; Violência psíquica. 

 

ABSTRACT 
The western culture takes the characteristics of the yours origins, this called asili. Communs characteristics in 

differents cultures and in differents   historic times don't are impossible, althought, some singulars continues to 

ice people, what possible is the reason to they became the dominator, called western. Understand this origins 

interest to westerned and desafricanized people whom are victims by a derailment and a logos where don't acept 

african people. The impact to the emotionality and mental health is inevitable. The present text is a small essay 

to apresents this questions and formulate ideas about the possible results of the shock of african and european 

asili, looked in the society, trying draw the impact of the black emotionality. The focus is, necesssarily and 

purposely in this point, without desconsiderate the context around, because the division reason versus emotion 

built and naturalized in the european mind, deconstructed in the details. 

Keys-words: Black Emotionality; Diaspora; Afrocenter; Genocide; Psicological of Violence. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 
“(...) Que vai de graça para o subemprego e os hospitais psiquiátricos (...)“ 

(Caetano Veloso e Gilberto Gil, Haiti). 
 

Desde a instituição do projeto de poder do homem branco, que racializou a 

humanidade, seres humanos melaninados estão sujeitos à inferiorização intelectual dos seus 

saberes, a caminho do epistemicídio (CARNEIRO, 2005). Nesse processo, aqueles mais 
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melaninados, os africanos, também os pioneiros no mundo (DIOP, 1974), são postos, segundo 

a classificação eugenista que não mais vigora, mas deixou suas sequelas, como os mais 

inferiores dos seres humanos, restando à estes também as piores posições sociais no mundo de 

hoje. 

Nas margens de todos os âmbitos da sociedade, os povos africanos e africanos 

diaspóricos resistem desde sempre à dominação europeia, sempre violentamente cruel e com 

uma ótica incrédula e singularizante das potências das quais atacavam (THORTON, 2004). 

Isto porque o racismo, isto é, a lógica da supremacia branca (WELSING, 1987), enxerga os 

povos africanos como uma coisa só, hoje entendida por negros. Parte se do princípio das 

diferenças, fruto de seu berço cultural xenofóbico (DIOP, 2014). Mesmo que não se entendam 

como iguais (Ibdin, 1974), a singularidade europeus e africanos cria a ideologia perfeita para 

compor a lógica binária que orienta o Ocidente (ANI, 1994). É devido essa dominação, que se 

vê não só epistêmica, social, física e psíquica, mas também no controle filosófico, é que 

preciso sulear (PONTES, 2017) o pensamento para compreender a situação por uma 

perspectiva afrocentrada, isto é, voltada a(s) perspectiva(s) africana(s) (ASANTE, 2016). 

Assim sendo, iniciamos esta reflexão apontando para a noção de ocidente que sulea 

esse ensaio. O ocidente que dá título ao texto refere se tanto aquele dito por Hall (1992), no 

qual mostra um Ocidente que compreende o mundo como resto, como ao que Fanon (2008) 

chama de “Outro”, inventado pelos auto classificado brancos. Mas a Doutora Cress - 

Welsing (1987) resume mais diretamente o conceito, para ela, a civilização ocidental trata dos 

auto intitulados brancos da Europa e Estados Unidos2. Entende-se, associando estes autores, 

que esta categorização não parte de nenhum sujeito não-branco: a ideia abordada é fruto 

apenas de uma análise acerca do ocidente por óticas negras. 

Dito isso, as ideias de berço civilizatório3 e asili4 desenvolvidos, respectivamente, 

pelos intelectuais africanos Cheikh Anta Diop (2014) e Marimba Ani (1994), nos ajudam a 

explicar o objetivo central deste ensaio, na medida em que apontam para a construção da 

lógica ocidental e os consequentes choques culturais para com o asili africano5. 

Especificamente, importa nos aqui a binaridade entre razão e emoção para a civilização 

ocidental, a qual impacta diretamente a cosmopercepção negra (OYĚWÙMÍ, 1997), afetando 

2 O que não exclui os privilégios daqueles lidos como brancos no Brasil. 

3 Berço sul e berço norte,respectivamente África e Europa, os quais criaram modos de estruturas sociais quase 

que opostas (DOVE, 1998). 

4 Nas palavras de Ani (1992) : “O logos de uma cultura, no âmbito do qual os seus vários aspectos concordam. 

É o germe/semente de desenvolvimento de uma cultura. É a essência cultural, o núcleo ideológico, a matriz de 

uma entidade cultural que deve ser identificada, a fim de fazer sentido das criações coletivas de seus membros.” 

(p. 27 glossário). 
5 O qual, vale destacar, necessariamente também passou pelo processo de diáspora. 



de forma negativa a emocionalidade negra em maafa.6 Esta proposta parte do princípio que 

enquanto africanos são aptos a combinar sentidos, indo além da visão, o ocidente se limita a 

cosmovisão e, na medida que não a compreende, interroga e inferioriza a cosmopercepção 

encontrada em outras culturas, como é o caso de tradições africanas trabalhadas por Oyewùmí 

(1997) onde as percepções de mundo são holísticas, isto é, não se trata de uma”visão de 

mundo”, não se reduz ao que se vê e se julga no olhar, mas de uma preocupação com o todo, 

uma cosmopercepção, que entenderá todas as coisas como uma soma de um todo complexo. 

Nesse sentido, todo as unidades são poli. Os parágrafos abaixo se dedicam a explicar melhor 

esta reflexão, resultado tanto de vivência empírica, como da compilação e diálogo das 

referências bibliográficas utilizadas. 

Em tempo, a fim de instruir acerca do título dado ao texto, é preciso definir o conceito 

de utamawazo, elaborado por Marimba Ani (1994). Na matemática, ciência exata, encontra se 

a origem do pensamento europeu cartesiano, à isto damos o nome de utamawazo, isto é, o 

pensamento culturalmente estruturado. O termo utamawazo trata-se do modo como somos 

ensinados a pensar, o meio do asili realizar uma cultura e determinar sua cognição. No caso 

europeu, o utamawazo enaltece as ciências exatas, a ilusão que criam em torno da certeza, o 

que será melhor compreendido no decorrer do texto. Esta reflexão é a fim de entender a 

posição psíquica dos afro-descendentes, sensíveis em suas cosmopercepções, em razão do que 

entendemos como seu asili (ANI, 1994). Ainda, leva-se em consideração, o processo de 

necropolítica (MBEMBE, 2016), as possíveis contribuições do nutricídio (COSTA BARROS, 

2018; G1, 2011), do epistemicídio (CARNEIRO, 2005) e do ego-desordenado (NOBLES, 

2009), além de questões sociais, culturais, históricas e políticas, como relações de gênero, 

sexualidade, arte, educação, família e espiritualidade. Trata-se, portanto, de um desafio 

interdisciplinar que será realizado através de um breve exame desses pontos. 

 
“A RAZÃO É BRANCA COMO A EMOÇÃO É NEGRA“ 

Através dos trabalhos interdisciplinares do grande intelectual Cheikh Anta Diop 

(1974, 2014, entre outros), foi permitido traçar os eixos civilizatórios de grupos semelhantes, 

cultural, religiosa, política e linguisticamente, entre si. Devido às suas possibilidades de 

pesquisa na época e pelo volume de documentos sobre as relações entre os dois lados do 

6 Segundo Ani (1992): “ termo) Kiswahili para “Grande Desastre” (“desgraça”). Este termo refere-se à era 

Européia do comércio de escravos e seu efeito sobre os povos Africanos: mais de 100 milhões de pessoas 

perderam suas vidas e seus descendentes foram então assaltados de forma sistemática e contínua por meio do 

anti-Africanismo institucionalizado.” (p.220). Ou “ holocausto africano (...) o grande sofrimento (...) [do povo 

africano] nas mãos de europeus no hemisfério ocidental.” (p.23). Isto é, a dor que se inicia no começo da 

diáspora e permanece. Africanos ainda estão vivendo em maafa. 



mediterrâneo, Diop (2014) concentrou se em construir a teoria dos berços sul, africano, e 

norte, europeu. Cada eixo civilizatório advém de uma construção cultural que formula e 

estimula a naturalização de determinados raciocínios lógicos. É preciso compreender a 

construção do berço nórdico ou indo ariano para ser possível traçar o impacto deste ao sul 

nesse conflito racial insistente há 600 anos. Para tal, Diop dá as ferramentas essenciais em sua 

obra “A Unidade Cultural da África Negra. Esferas do patriarcado e do matriarcado na 

Antiguidade” (2014), apontando para os aspectos geográficos e políticos onde se constituiu os 

eixos europeu e africano. 

Porém, não cabe aqui se desgastar muito em sua ilustre obra. Sempre com o auxílio 

dos ensinamentos de Diop (1923-1986), o destaque desse texto vai para as análises que a 

antropóloga Marimba Ani (1994) escreveu sobre esse berço, bem como os aspectos culturais 

contidos no asili, ou semente cultural, do povo do gelo. Trata-se de uma construção que os 

levou a ter o comportamento destrutivo que desordenou (e desordena) populações em todo o 

mundo7. Mais especificamente, cabe a este texto traçar a ideia destes acerca da invenção da 

díade razão e emoção, impostas sobre a diáspora negra. 

Para começar, Ani (1992) nos recomenda a des-europeizar o conceito de cultura, não 

só pelo viés de afrocentramento, mas por que a noção de cultura europeia é limitada, mesmo 

que fosse viável. Ela nos ensina que cultura é um processo contínuo em que o significado é 

criado e reafirmado, o que vale para todas as sociedades. A cultura, segundo ela, é ainda, tanto 

como a ideologia, política em sua natureza. Em toda cultura, existem aspectos tomados por 

certos que, através de um controle oculto, colocam as experiências habituais como se fossem 

inatas. Na medida em que, no caso da visão de mundo ocidental, assume-se uma força 

ideológica dentro e fora da cultura, já que pode ser imposta de forma universal, especulativa e 

auto consciente, ela se expressa, aparentemente, de maneira inquestionável. Dessa forma, 

consolidou-se o imperialismo ocidental vigente. 

Segundo Ani (1994, p.12), o utamawazo europeu tem a ordem como atributo mais 

forte da cultura e entende que “a falta de uma ideologia agressiva (...) [está] relacionada com a 

 

7 Diz-se destrutivo devido o entendimento de que nenhum outro grande império conhecido na 

humanidade teve efeito letal ao ponto de trazer riscos a existência humana. É sabido que há muito se 

realizou revoluções industriais em diversos grupos sociais, sobretudo africanos (THOTRTON, 2004), os 

quais aqui não cabe um hierarquia de evolução dessas tecnologias, pois o tempo não é uma linnha vertical e 

progressista. Portanto, ao tratar do teor destruitivo do ocidente, nos referimos aos problemas reais como 

aquecimento global, desmatamento, problemas de fertilidades nos solos, excesso de químicos, tragédias 

como Chernobyl e etc e também problemas construídos socialmente como superpopulação, fome (vide má 

distribuição dos recursos, uma evidente fidelidade ao sistema capitalista), pobreza, altas taxas de natalidade/ 

deficiencias de planejamento familiar, entre outros problemas sociais distorcidos por aqueles interessados 

em manter seus poderes através do capital. 



falta de percepção de um mundo ameaçador ‘do lado de fora’8, a incapacidade de perceber 

outros grupos culturais como ‘o inimigo’”. Devido a isso, coloca Ani (1994), a postura 

agressiva na cultura européia é desenvolvida mais intensamente do que em qualquer outra 

cultura. Vale destacar que com a simplificação de “cultura européia” não se pretende 

singularizar culturas como assim o fizeram com a diversidade africana, mas entender que os 

europeus, historicamente em conflitos entre si (DOVE, 1998) se ligam pelo terror de não 

alcançar o objetivo comum de serem uma única civilização. A dita cultura européia criou as 

condições para esta unidade: “tornam sua cultura uma, seus crimes, tragédias domésticas e 

suas guerras, guerras civis” (ANI, 1994, p.22). 

Assim, Ani (1994) nos explica que, solidificada essas bases, a lógica e a ciência 

ocidentais se construíram de maneira linear, isto é, seguindo uma ordem sequencial dos 

fenômenos, e orientados na ideia de causa. De forma distinta da prioritária tradição oral 

africana, o ocidente tem na modalidade letrada o padrão de referência, valor que surge com o 

ideal de objetivizar (ANI, 1994). Nesse sentido, a autora coloca que a lógica é tida como uma 

garantia das verdades absolutas passíveis de verificação. Na medida em que a lógica facilita a 

manter a objetividade, coloca Ani (1994), ela está distante do que é emocional. De acordo 

com ela, essa ideia começa quando Platão rebaixa os poetas de sua época, e propõe a 

substituição do modo poético, dos “homens pré platônicos”, pelas ilusões do modo letrado, do 

“homem platônico”, isto é, capaz de desenvolver a lógica. Tudo demanda uma causa, uma 

razão, uma justificativa e, melhor ainda, quando materializada. 

A base para o pensamento ocidental, como sabemos, está na influência grega, 

acoplada pelos romanos. Vale ressaltar que toda a inferiorização racista das populações 

africanas enquanto selvagens é um olhar recente na história, iniciada há cerca de 200 anos por 

autores como Kant (BENEDICTO, 2014). Aqueles imersos nesse sentido de lógica, de tão 

arraigada que a mesma se faz, não são cientes de que esta lógica não permite compreender as 

filosofias de outros povos. Portanto, no ocidente a lógica é sinônimo de verdade e entendida 

como único caminho possível, o que atribui à obra de Platão importante influência no 

utamawazo europeu. 

(...) a cultura Européia codifica a realidade de uma forma linear. (...) Na cultura 

Europeia a realidade é codificada – entendida, percebida, organizada – em relações 

lineares, sequenciais. Os eventos são vistos em termos de temporalidade (...) 

“Progresso” (...) é a idéia que inicia a mudança, que dá a suposta supremacia à 

cultura, e que justifica a exploração dos outros. Esta ideia de progresso repousa 

sobre a realidade assumida da linha. Todas as coisas são reduzidas à relação 

sequencial em uma linha: unidimensional e unidirecional. Esta linha do tempo ajunta 

os pontos do “passado,” “presente,” e “futuro,” onde a função do passado e presente 

 
8 Referente apo mito da caverna de Platão. 



é dar valor para o futuro em virtude da comparação ofensiva, e então o futuro é 

usado como um padrão pelo qual avalia o valor do presente e do passado. O futuro 

reina supremo. Qualquer forma de comportamento cultural é justificada na 

prossecução deste futuro nunca atingível (ANI, p.59-60, 1994). 

 

De toda essa perspectiva acima exposta, criou se o pensamento cartesiano ocidental. 

Ao citar Segnhor, Fanon (2008) se refere a perspectiva branca sobre o negro que se inicia em 

Platão, conforme a perspectiva sobre o mesmo elaborada por Ani (1994). É nítida, mesmo no 

senso comum, estas diferenças entre os utamawazo(s) negro e branco. Esta ideia também 

comprova no que Ani (1994) diz acerca do divisionismo: na lógica européia ou é uma coisa, 

ou outra, razão ou emoção. Onde tudo é visto através do plano cartesiano, qual o espaço para 

a emoção? A razão é supervalorizada para o asili europeu, incapaz de compreender a 

cosmologia africana, por eles vista como deveras emocional e, portanto, dentro dessa lógica, 

inferior à sua inquestionável e ilustre razão, a luz enfim adquirida há poucos séculos. 

A partir daí, entendemos que as ferramentas de Platão foram, se não essenciais, parte 

de considerável importância, para a justificativa que era necessária ao imperialismo, e, ainda, 

fundamental para a manutenção do neocolonialismo, posto que Platão continua tendo um 

papel consolidante para o que o ocidente toma como certo, isto é, seu utamawazo. Embora o 

ocidente preocupe-se mais com o futuro, tais referências passadas ainda dizem muito a seu 

respeito. 

Ani (1994) aponta que os europeus descobriram cedo que a cultura traz regras ao 

pensamento e que impor sua cultura sobre suas vítimas pode limitar los a criar uma visão 

própria, ou afastá-los de sua visão de mundo, isto é, de seu utamawazo. Por isso, ela insiste, é 

tão urgente o desmame desses pressupostos epistemológicos pela população africana (o que 

inclui a diaspora), estrangulada e não compreendida quando presa à essas noções, quando 

presa a uma educação epistemicida (CARNEIRO, 2005). Quando Hegel (1992) diz “o ser é, 

mas não existe”, afirmando que para algo existir, precisa ser universal9, ele nega, por 

exemplo, a perspectiva de cosmopercepção africana, melhor explicada por Oyewùmí (1997). 

Isso quer dizer que se o ocidente não vê ou não entende, significa que não existe, e ainda, em 

seu projeto colonial, universaliza essa não-existência, quando não folcloriza, como é o caso 

das religiões de matriz africana no Brasil (NASCIMENTO, 2016). Portanto, a deficiência da 

frase de Hegel está em impor este pensamento como dominante e universal. Nesse ponto, 

descartar essa ideia de uma episteme universal é outra necessidade essencial para libertar-se 

do projeto colonial do ocidente. 

 
9 Consta ressaltar que essa percepção de universalismo esta ligada a todo o asili ocidental, sendo um bom 

exemplo de seu funcionamento, tanto prático, como teórico. 



Ainda que diante da perspectiva ocidental, negros e negras não fossem acoplados a 

configuração de seres humanos10, o trabalho de dominação tornou os problemas do ocidente, 

problemas do homem moderno e também impostos ao africano moderno (ANI, 1994). Ao 

acreditar nisso, não reconhecemos os reais problemas africanos, não sabemos, enquanto 

africanos, construir as questões que nos levem as respostas que precisamos, pois o tipo de 

pergunta que fazemos são influenciadas pela cultura que pertencemos (NOBLES apud ANI, 

2009). Nesse conflitante espaço entre o utamawazo africano e a cultura europeia imposta 

nesses tempos coloniais, as perguntas que africanos de todo mundo são levados a fazer só os 

levam a um caminho: o genocídio e suas multiplas formas assumidas através do que 

Ani(1994) chama de maafa. 

Da mesma perspectiva linear, vem a ideia de progresso como “sequência signitiva 

onde se vê uma linha de desenvolvimento” (ANI, 1992, p.60), o que gera, necessariamente, 

constantes mudanças. Tais mudanças, associadas ao progresso, foram utilizadas para justificar 

a exploração e dominação de outros povos e supôr uma supremacia branca-ocidental11. Assim, 

acredita se, naturalmente, de que se é um mal necessário, ou, como é mais conhecido, o fardo 

do homem branco (DIAS, 1974). Essa ideia não está presa no passado, hoje ela estimula ações 

sociais supostamente bem intencionadas. 

Já para a emocionalidade negra, ao internalizar essa lógica de progresso, permite-se 

criar uma expectativa sobre um projeto de futuro supostamente melhor, impossibilitado 

quando não se encara ou se compreende o processo genocida em jogo (NASCIMENTO, 

2016; WELSING, 1989). Enquanto a experiência européia tem o tempo como de ordem 

tecnológica, evolutiva, no qual as tecnologias somente se desenvolveriam no decorrer do 

tempo, as cosmologias holísticas, bem definidas pela cosmopercepção trabalhada por 

Oyewùmí (1997), parecem ser inimigas do tecnológico, e, assim, se fazem incompreensivéis 

para o ocidente ou os ocidentalizados no processo colonial do mesmo. O resultado disso são: 

africanos, em todo o mundo, negando ou mal desenvolvendo sua cosmologia e subjetividade 

ao tê-la por inferior, e brancos desenvolvendo, principalmente, suas tecnologias de opressão, 

isto é, se todas as tecnologias brancas já não são feitas com o intuito de oprimir. Dessa 

maneira, conflitua-se com o asili que não escolheram e muitas vezes entendem que precisam 

negar, fazendo da angústia um sentimento inevitável. E por tantos sentimentos, tidos nesse 

10 Essa percepção não esta restrita a lógica eugenista, já invalidada pela ciência ocidental. Para além 

dos nítidos efeitos do racismo científico ainda nos dias de hoje, temor por certo a psicologia da colonização 

de Fanon (2008), quando o mesmo aborda a coisificação e desumanização dos sujeitos não-brancos, 

aspectos da condição de “Outro”. 

11 O Brasil e suas origens no positivismo, expresso em diversos âmbitos da sociedade, inclusive na 

banda que exibe os termos “Ordem e progresso” é um excelente exemplo do sucesso desse projeto. 



contexto de maafa como excessivos, o sujeito africano e africano diaspórico se sente inferior, 

abaixo, incapaz de alcançar o tão sonhado progresso, a evolução da lógica linear elaboradora 

na construção da civlização ocidental, contrariando perspectivas africanas de seus ancestrais 

(SOMÉ, 2003). Sentir passa ser um problema, bastando a razão para a vivência humana. Isso 

adoece. 

Talvez por isso muitos africanos diaspóricos têm se convertido ao protestantismo 

cristão, que incita a ideia de progresso, tão desejada e desesperadamente necessária, a 

depender das condições em que vivem. A ética protestante anda de mãos dados ao 

desenvolvimento do capitalismo (WEBER, 2007), sistema vigente que, ao se instituir, teve o 

negro adicionado à sua estrutura nas piores condições financeiras, vide o contexto. Através do 

ideal de progresso ocidental, apoiada pela crença protestante-cristã, as demais crenças e 

filosofias soam fracas12, quando não inuteis. Como bem coloca Ani (1994), esse tempo linear 

fracassa espiritualmente, gerando sentimentos de medo e ansiedade. Perguntas como “Para 

onde vou? O que acontecerá comigo?”, contida nos temores ocidentais, e agora também entre 

africanos, não possuem muitas chances de gerar consolo àqueles vítimas de uma guerra que 

encontrou na psicologia uma arma poderosa. A filosofia africana é capaz de perceber que 

reproduzir uma teoria evolutiva é raso demais. As questões da vida vão muito além dos 

limites de um plano cartesiano preso nas ideias de tempo e progresso.13 Ironicamente, os 

europeus não identificam nessa ansiedade, que mais poderia ser lida por histeria, o quanto 

estão se guiando e utilizando das emoções, não da razão. Vale ressaltar ainda suas raízes no 

drama grego (DIOP, 2014), a qual esta análise demonstra ainda ter significativa influência. 

A ciência, então, se torna o único recurso contra o medo e a ansiedade trazida por essa 

ideia de tempo, na medida que ela permite uma previsão e preparação para o futuro. A ciência 

é o ápice do progresso e nada tem a ver com questões emocionais. Ani (1994) ainda diz que o 

cientificismo europeu também possui significativa origem na obra de Aristóteles, que 

preparou o terreno para a visão de mundo hierarquizado. Desse princípio hierárquico do 

pensamento e comportamento europeu, ela coloca, elaborou se, por exemplo, a eugenia. Essa 

linearidade no pensar produz a ilusão de evolução e superioridade do ocidente, aqueles 

detentores da ciência, a fonte invulnerável de autoridade incontestável. 

A linearidade também é “desespiritualizante” e seu predomínio ajuda a entender o mal 

estar espiritual observado por Ani (1994) e Somé (2003) nas sociedades ocidentais, o qual 

acaba por atingir africanos diaspóricos, ensinados a pensar linearmente ao invés de 

12 Vulgo, negras. 

13 “A suposição da ideia de evolução é um requisito ontológico para a ideia europeia de progresso“ (ANI, 1994, 

p.63-64). 



compreensivamente pelo processo colonial. Entretanto, não há aqui a intenção de inutilizar a 

linearidade, mas de pontuar que ela por si só é limitante, incapaz de gerar uma visão holística. 

Isto por que a teoria de “ou/ ou lógica” qualifica os binarismos europeus e se opõe ao 

pensamento Diunital (africano), em que as coisas podem ser separadas e unidas ao mesmo 

tempo, proposição impensável ao ocidente (ANI, 1994). 

 
VIVENDO DA RAZÃO 

O título dado a esta seção é uma referência ao texto “Vivendo de amor” de Bell Hooks 

(2000). Possivelmente a principal inspiração deste ensaio, esse pequeno texto trás com 

exatidão os ataques a afetividade negra causada pelo ocidente. Hooks (2000) analisa os 

resultados do processo de escravidão e colonização na emocionalidade do povo africano em 

diáspora. Os 400 anos de escravidão definiram cruel e violentamente as relações sociais e 

afetivas entre negros/ africanos diaspóricos, reconfiguraram nossas relações familiares e, 

somada a toda psicologia colonial, construiu um sentimento de auto ódio e negação de tudo 

mais que se assemelhe ao negro. Mais grave ainda, possibilitou o que Fanon (2008) chama de 

menos valia psicológica, processo relacionado à mais valia marxista, onde é desvalorizada 

tudo o que há de sentimental e/o negro, ao passo em que ambos aspectos são assimilados. 

Nesse ponto, também esses sujeitos condicionam-se a outro conceito fanosiano: o 

embranquecimento alucinatório, na medida em que buscam se aproximar de um ideal d ego 

branco (SOUZA, 1990). Ora, por tantos anos desumanizados, dificilmente seria diferente o 

resultado. 

Na busca por se ocidentalizar e progredir, como manda o modo ocidental, o caminho 

encontrado é o de se afastar de tudo o que é holístico ou da cosmopercepção africana 

(OYĚWÙMÍ, 1997), em busca da razão, a encaminhadora para o progresso, a salvadora. 

Afinal, o ocidente impõe a necessidade de desligar se da emoção, associada ao negro não só 

pela sua cosmopercepção, mas ainda pelo distinto e quase que oposto asili que sustenta o 

africano em qualquer parte do mundo. É nese sentido que a emoção é negra, isto é, menor, 

mais frágil e até mesmo fracassada na medida que a razão, branca, que enraíza as civilizações 

ocidentais, é tida como progresso e evolução. Ao reproduzir essa ideia, apenas esquecem-se 

que, a tal iluminação foi a salvação branca, enquanto que, no epistemicídio de nossas culturas 

(CARNEIRO, 2005), existiram, e tentam resistir, outros mecanismos do que os brancos 

chamam de “iluminação”. 

Por isso, as relações afetivas no ocidente assustam tanto Sobunfu Somé (2003), 

escritora do povo Dagara que morou nos Estados Unidos com o marido. Nada tem a ver com 



o asili da escritora africana, pois a grande diferença entre Somé (2003) e africanos diaspóricos 

está na socialização. A autora teve acesso a uma educação de acordo com princípios 

africanos, distanciados, apesar das muitas resistências, da diáspora, que acaba por ser uma 

maior vítima do epistemicídio (CARNEIRO, 2005) e se encontra fragilizada no contato 

íntimo com o ocidente. É na socialização que tudo isso se constrói, por mais próxima (ou 

distante) que uma família diaspórica seja do asili africano — e sempre há esse vínculo, 

mesmo que não saiba ou nãoconsiga identificar — os mesmos, na maioria das vezes, não tem 

poder, nem são encaminhados para associá-lo a sua ancestralidade, desconhecem sua história 

e, quando expostos aos outros meios de socialização, além da família, são esmagados pelos 

pressupostos epistêmicos do ocidente (CARNEIRO, 2005). Tudo isso é feito a fim de impor o 

asili europeu como universal, medida impossível, e saciar a busca de poder desses povos do 

gelo, comparativamente falando, recém chegados ao mundo e ou a civilização (DIOP, 1974; 

2014). 

Dessa forma, vivendo pela razão, ou seja, nos limites de um modo cartesiano de 

pensamento, todos os demais aspectos da vida são afetados de modo a contribuir para um 

objetivo central: destruir os povos não brancos, a ameaça à minoria genética branca 

(WELSING, 1987). Por efeitos sociais, temos dados já incessantemente comprovados em 

diversas pesquisas, como o fato de negros e negras, seja em que canto for da diáspora, não 

ocupam posições de poder, e se ocupam, não têm poder de fato, na medida que o mesmo não 

é coletivo; estão nos sub-empregos, tal como possuem os menores salários e não garantem 

heranças, poupança entre outras formas de sobreviver, ou ter estabilidade financeira, no 

mundo capitalista, entre outras questões. 

Não é à toa também a complexidade em torno da identidade negra. Toda a cultura 

negra é constantemente atacada, seja através do racismo religioso (DE DEUS, 2019), 

desqualificando as crenças de matrizes africanas, seja na criminalização de manifestações 

culturais como o funk, o samba e a capoeira (NASCIMENTO, 2016). Esses ataques ferem tais 

iniciativas de resistência, pondo os corpos negros em um constante não lugar, ou parados, seja 

na linha da evolução, seja para seu desenvolvimento holístico e etc. Isso tudo, não é possível 

ignorar, se dá, como bem aponta Hooks (2000), devido aos processos históricos de 

coisificação trazidos pela ciência ocidental da eugenia, pelo sentido de escravidão dado pelos 

europeus e ainda por todo o apagamento na produção historiográfica, que ajuda a fazer 

parecer que há, de fato, um vazio existencial do africano. 

No campo político, entram nesse debate todas essas questões culturais e ainda a 

institucionalização do racismo e as dificuldades de organizações políticas de resistência ao 



racismo devido aos impasses identitários. Por isso, tornar-se negro é um ato político (SOUZA, 

1990), e, entendemos, também é o primeiro passo para elaborar uma frente contra todo esse 

mal, toda essa maafa, conceito trazido a tona por Marimba Ani (1994) e difícil até mesmo de 

estabelecer uma análise completa, isto é, que seja suficiente para esse termo tão importante e 

potente para explicar os problemas vividos hoje pelos africanos em todo mundo. 

Nas especificações do impacto causado pela lógica europeia na comunidade negra 

diaspórica, há nas relações de gênero o fio condutor para pensar aqueles tidos por homens e 

mulheres negros na sociedade ocidental. A condição racial impede a feminilidade imposta 

através das culturas brancas patriarcais às mulheres negras, ainda mais se transsexuais, e 

impõe ao homem negro uma dita masculinidade incondizente, até mesmo, com seu senso de 

humanidade perdido. O ideal de ego branco-feminino e ideal de ego branco-masculino não 

são encontrados e gera frustração, a ideia de se estar distante do progresso. A própria 

invenção do binarismo homem e mulher contraria as matrizes do pensamento africano, que 

supera as dualidades do ocidente (OYĚWÙMÍ, 2004). 

Em diáspora, sendo fruto de sujeitos obrigados a se moldar nesses feminino e 

masculino são das consequências dessas subjetividades feridas e dessas adequações, 

realizadas na medida do possível, que se constituiu as vivências africano diaspóricas, sempre 

com base no mesmo asili, enraizado em África. No caso da sexualidade, a lógica ocidental é 

homofóbica e criadora tanto da homossexualidade como da heterossexualidade (URASSE, 

2017). A rejeição do diferente não é africana, isto é nítido quando Diop (2014) trabalha a 

xenofilia africana e a xenofobia europeia, mostrando outra consistente diferença entre as duas 

culturas. Pelo contrário, a resistência ao diferente é do asili ocidental (ANI, 1994) e do berço 

civilizatório norte (DIOP, 2014), constituintes da cosmovisão predominante no ocidente 

(OYĚWÙMÍ, 1997). 

E para consolidar isso tudo, os africanos em diáspora são socializados em escolas e 

universidades que apagam ou invisibilizam a história africana (PONTES, 2017). Apesar de 

algumas poucas mudanças nas produções historiográficas recentes, a falsificação histórica 

acusada por Diop (1974) é realizada na educação básica e superior, não sem resistências. O 

ensino de história é voltado para transformar todas as mentiras ocidentais em uma verdade 

inquestionável, a fim de manter a dominação e internalizar um utamawazo europeu que 

potencialmente leva ao adoecimento mental do negro. Esta é ainda uma limitação para uma 

real liberdade material, mental e espiritual desses sujeitos racializados na base da eugenia. 

Por outro lado, também há os empecilhos nas famílias negras, historicamente vítimas 

da tentativa de fragmentação, seja pela escravidão ou pelas mazelas sociais vividas hoje. A 



família, pilar fundamental das culturas africanas, ponto de partida para afrocentrar a 

experiência diaspórica, perde seu valor para aqueles nascidos em diáspora com o tempo: 

através das drogas, problema que pode ser comparado a Guerra do Ópio na China; com a 

morte precoce de homens negros por motivos de saúde precária ou homicídio, problema que, 

como bem explica a reportagem do El País publicado por Alessi (2020), podem vir de várias 

mãos, mas também de outras vítimas, como o próprio policial negro; do encarceramento em 

massa (BRASIL, 2019) ou mesmo pelo afastamento afetivo, fruto da menos valia psicológica 

(FANON, 2008) gerada na escravidão e da rotina de trabalho nos sub-empregos, que 

dificultam o contato entre adultos e crianças. 

O ocidente não tem interesse na formação de famílias negras, muito menos em sua 

sobrevivência, seu alvo principal é o homem negro pois este é capaz de gerar muitos não- 

brancos em um curto período de tempo, vidas essas que eles buscam exterminar 

(NASCIMENTO, 2016; WELSING, 1987). Tudo isso constrói o cenário de um genocídio 

arquitetado nos mínimos detalhes. O contexto em volta do corpo negro, seja no âmbito que 

for, possuirá caminhos que o levem a morte. Os homicídios, recorde em homens e jovens 

negros, são causados, a título de Brasil para exemplificar, tanto pelas mãos do agronegócio14, 

como as do Estado, através da figura da polícia negra que é a que mais morre e mais mata, 

(ALESSI, 2020) (o que temos para nós que não é em vão) e ainda da sociedade civil, por meio 

dos linchamentos, não restrito ao passado estadunidense (SOUZA JÚNIOR, 2018). 

Ainda, nesse interím, o nutricídio afeta nossa saúde mental (G1, 2011), tal como 

contribuí com mortes que poderiam ser facilmente evitadas. O epistemicídio naturaliza essa 

realidade, na medida em que se desconhece outra (CARNEIRO, 2005). E nesse ponto a 

violência psíquica é inevitável: trata se de um trem descarrilhado, desafricanizado, sem rumo; 

não se sabe de onde partiu, para onde vai, ou mesmo onde se encontra, tendo em vista a não 

conscientização racial de muitos (NOBLES, 2009). Sem os trilhos do trem, metaforizado por 

Nobles (2009), mesmo se permitido fosse, nem mesmo ao sentido europeu de progresso é 

possível alcançar. 

 
PALAVRAS FINAIS 

Há quem insista que não existe como ser africano e nascido fora do continente, que a 

descendência não é suficiente e que a vivência na diáspora já modificou tudo, que após a 

maafa, perdeu-se a africanidade dos nascidos na diáspora. Mas, na verdade, é justamente 

devido a maafa que se qualifica os africanos diaspóricos como africanos. Caso não, seria mais 

14 No caso dos quilombolas, fato reportado por Melito (2018) em matéria para Agência Brasil. Ver referências. 



fácil se desassociar de África se o processo diaspórico fosse voluntário ou natural. Todavia, 

na medida em que sofremos, de diferentes formas, mas da mesma fonte, do mesmo mal, 

estamos mais próximos, somos um mesmo alvo e por um mesmo motivo: ser africano, onde 

quer que seja. 

Além disso, há de se questionar se a população negra é reconhecida, de fato, como 

cidadã em suas respectivas diasporas. Afinal, a que cidadania o negro tem direito, por 

exemplo, no caso do Brasil? Fica nítido no contexto em que vivemos que aqui o negro nunca 

foi (e talvez nunca vá ser) bem vindo, caso contrário não seriam vítimas de um secular 

processo genocida (NASCIMENTO, 2016). Ainda, nesse sentido, entendemos esses sujeitos 

negros como fruto de uma nacionalidade de sequestro (URASSE, 2016), muitas das vezes, 

buscando, ou implorando, para serem aceitos. Fica a reflexão se este esforço é válido ou em 

vão. 

A colonização teve forte contribuição da psicologia (NOBLES, 2009), do trabalho 

psíquico sobre os dominados, elaborando duelos, como não podia deixar de ser, de visões de 

mundo, princípios morais, certo ou errado, bom ou ruim e demais binarismos rasos demais 

para entender algo tão complexo como as culturas, as civilizações e a história. Esse foi o 

caminho para causar uma confusão identitária e tentar desassociar diáspora africana de África. 

E por isso mesmo é tão importante reafirmar as identidades africanas. 

Contudo, toda essa construção e prática do pensamento cartesiano ocidental, linear, 

dual, casual e cientificista, se choca com os princípios africanos e gera efeitos para a saúde 

mental e relações sociais, principalmente afetivas, entre a população negra. A questão fica 

ainda mais séria ao se tratar da população diaspórica, já que estes são criados em um 

constante não lugar. Uma noção sendo imposta a outra, numa negociação injusta e que gera 

efeitos até hoje. Os dados nos mostram, por exemplo, um maior indice de suicidio entre 

jovens negros (GELEDES, 2019). Será coincidência? A cultura africana não ficou no passado, 

morta após chibatadas. Além da resistência político-cultural, cada geração sob esse processo 

da psicologia da colonização, necessariamente, passa para seus filhos uma dupla consciência 

(DU BOIS, 1998) e/ou o fruto da maneira como absorveu as imposições europeias em sua 

psique. Isto implica nos sentimentos do negro colonizado: a amar ou odiar, ficar feliz ou 

triste, angústia ou satisfação15 e de aceitar a política de morte imposta. Estas pontuações não 

são úteis para o contexto africano diaspórico, elas não orientam para uma cura mental e 

espiritual dos efeitos do utamawazo ocidental, somente reproduzem o que o mesmo ensinou: 

frustração, medo e ansiedade, ainda acoplados ao contexto de guerra, real perigo de morte, 

15 Todas essas dentro dos limites ocidentais no contexto diaspórico. 



solidão16, utópicos progressos e evolução, propósitos desviantes e que os afastam de tudo que 

lhe é íntimo, ou do que simboliza seu asili. 

Diante do exposto até aqui, tudo relacionado a emocionalidade negra parece precisar 

ser rejeitado para o alcance de um suposto progresso. Trata-se de viver da razão, e não do 

amor, como bem aponta Hooks (2000). Essa tal necessidade é uma meta que, de maneira 

geral, a qual somente encaminha a população africana ao mais do mesmo dos últimos séculos: 

maafa! 

Nesses termos, é válido concluir a costura dos parágrafos acima trazendo uma 

colocação de Ani (1994) ressaltada por Nobles (2009, p.122), onde a antropóloga diz: “(...) 

assim, o perigo quando se adota acriticamente a ciência e os paradigmas da realidade de outro 

povo é que se adota a sua consciência e também se limita a arena da própria consciência”. 

Então, fica o conselho de buscar pela própria consciência, o utamawazo mais próximo do seu 

asili, da sua construção social e familiar, do que lhe é próximo ou íntimo a fim de se curar das 

feridas (sobretudo psíquicas) de tentar se encaixar em um espaço que não apenas lhe segrega, 

como mata seus semelhantes, episteme e história ancestral. 
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