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Alguns temas abordados neste livro

Cidadania

Diálogos com sociologia e antropologia

Racismo

História do Brasil

Escravatura

Brasil Colonial

Cultura afro-brasileira

Quilombo
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O SOL NO HORIZONTE DO TRONCO BANTO BRASILEIRO

 No período da escravidão, milhões de bantos foram transportados à força para o Brasil, 

especialmente de regiões que atualmente fazem parte do Congo e de Angola. A influência banto 

aflora na vida brasileira, seja no âmbito religioso ou ritualístico, no universo estético da música e 

das artes cênicas, verbais e plásticas, seja no cotidiano de gestos, usos, funções e sentidos dados 

a inúmeros objetos, no trato com a casa ou praça, e nos valores morais e éticos de grande parte da 

população brasileira (aliás, o mesmo acontece em vários países das Américas).

 A história de resistência à escravidão e a todas as suas cordas no pescoço, na mente, nos 

pulsos e no peito foi também a vibração constante da presença banto nas paragens senzaleiras 

da monocultura dos primeiros séculos da escravidão e dos jogos de vida ou morte, em tratos 

minuciosos com compadres livres e pobres ou em tretas abertas entre partes inimigas no tabuleiro 

urbano. Mantendo suas características africanas ou se relacionando e interagindo com princípios 

e rumos ditados por formas e normas judaico-cristãs, o manancial banto estruturou as sociedades 

em Palmares e em muitos outros quilombos em vários campos, roças e matas brasileiras, além dos 

mocambos contemporâneos, urbanos, nos bailes da comunidade negra, nos cortejos ou em feitos 

dos movimentos em luta por moradia, a favor da continuidade de jeitos próprios de viver, contra o 

racismo que vigora em todos os tipos de relações, das econômicas às institucionais, das federais e 

municipais às de vizinhança e de teto, no banheiro, no quintal e na cama.

 A palavra ‘cumbe’ é sinônimo de quilombo em alguns países americanos. Nas línguas congo/

angola tem também os sentidos de sol, luz, fogo e força trançada ao poder dos reis e à forma de 

elaborar e compreender a vida e a história. As histórias deste livro trazem marcas gráficas caras ao 

universo banto, como o círculo e a encruzilhada, que são lugares e entre-lugares, pontos de força. 

E também desenhos que se enamoram a mistérios e pedagogias da africania, como os riscados de 

enigmas que acolhem animais de potência simbólica e as referências a estátuas de postura guerreira 

e majestosa. Os dramas dos quadrinhos de Marcelo D’Salete apresentam personagens e contextos 

resvalando ou mergulhando nas palhas da loucura, da doença, da paixão, da obsessão machista e das 

contradições dos envolvimentos afetivos e sexuais com brancos; gente bailando no passo de uma 

ética possível em ambiente escravista, tropicando nas tramas da revolta e se aprumando na coluna 

da vingança. Nessa teia lateja o movimento político graúdo, coletivo e central da organização dos 

refúgios e do embate armado com as forças escravistas, movimentos entretecidos no equilíbrio e na 

alegria precários da resistência miúda, marginal, nas relações pessoais fervidas nas águas de sonhos 

cansados.

Allan da Rosa, escritor, angoleiro e pedagogo.
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