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Não sou eu quem me navega 
Quem me navega é o mar 

Não sou eu quem me navega 
Quem me navega é o mar 

É ele quem me carrega 
Como nem fosse levar 

É ele quem me carrega 
Como nem fosse levar 

(VIOLA e CARVALHO, 1996)
1 

 

 

O presente texto tem como objetivo principal discutir algumas 

questões que tecem o que chamamos aqui de uma afrocotidianeidade. 

Trata-se, mais especificamente, do desafio de assumir a cultura negra como 

um posicionamento epistêmico no debate com o cotidiano da educação. 

Como nos sugere a antifonia entre solista e coro de Timoneiro – samba de 

Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho (1996) apresentado na 

epígrafe deste trabalho –, não temos nenhuma pretensão de encontrar a 

palavra final sobre a discussão aqui proposta, mas apenas o intuito, já 

bastante audacioso por sinal, de tentar navegar em sua própria 

incompletude. E no decorrer desta tentativa, guiando-nos no permanente 

diálogo com suas enunciações, buscamos oferecer uma breve contribuição 

ao movimento mais amplo de emergência das estreitas e complexas 

relações entre conhecimento, política e estética.  

                                                 
1  Timoneiro, samba composto por Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho, é parte integrante do álbum 

"Bebadosamba", gravado e mixado em 1996. As ilustrações deste e muitos outros álbuns de Paulinho da Viola foram feitas 

por Elifas Andreato, um designer gráfico e ilustrador brasileiro.  
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Iniciamos nossa empreitada desenlaçando o nosso barco daquilo que 

para nós não deixa de ser um porto seguro. Historicamente, a emergência 

das estreitas relações entre conhecimento e política tem realizado um 

importante tensionamento das dicotomias – e, consequentemente, de suas 

hierarquias implícitas – que tecem o campo da educação. Podemos citar, 

por exemplo, as relações entre teoria X prática, escola X sociedade e 

professor X estudante, dentre outras. Trata-se de um tensionamento, 

inclusive, fundamental a não dogmatização do conhecimento e, neste 

mesmo movimento, à própria consolidação do estado laico. Entretanto, ao 

deixar de lado a dimensão estética que tece estas mesmas relações, 

observamos que ainda existe uma tendência em legitimar determinadas 

práticas educacionais em detrimento de outras práticas, necessárias e 

possíveis. É justamente nesta direção que o vento, aqui, começa a nos levar. 

 

A metáfora do “Atlântico negro” (GILROY, 2001) parece bastante 

pertinente para pensarmos estas relações entre conhecimento, política e 

estética: um amplo e complexo circuito comunicativo, eminentemente 

musical – portanto, não é por acaso o contraponto proposto nestes 

parágrafos com Timoneiro –, tecido por conflitos, contradições e violências 

sobre os quais está assentada a própria modernidade. Ao tentar traduzir o 

emaranhado desta musicalidade diaspórica que desliza entre o que Paul 

Gilroy (2001) chama de “absolutismo étnico” e o “antiessencialismo”, é com 

este mesmo autor que somos instigados a navegar um pouco mais: 

 

a música e seus rituais podem ser utilizados para criar um modelo pelo qual 
a identidade não pode ser entendida nem como uma essência fixa nem 
como uma construção vaga e extremamente contingente a ser reinventada 
pela vontade e pelo capricho de estetas, simbolistas e apreciadores de jogos 
de linguagem. A identidade negra não é meramente uma categoria social e 
política a ser utilizada ou abandonada de acordo com a medida na qual a 
retórica que a apoia e legitima é persuasiva ou institucionalmente poderosa. 
Seja o que for que os construcionistas radicais possam dizer, ela é vivida 
como um sentido experiencial coerente (embora nem sempre estável) do eu 
[self]. Embora muitas vezes sentida como natural e espontânea, ela 
permanece o resultado da atividade prática: linguagem, gestos, 
significações corporais, desejos (GILROY, 2001, p. 209).  
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Sob a composição desta perspectiva, a cultura negra apresenta-se, 

assim, como um posicionamento epistêmico necessário e possível. 

Necessário por conta de sua ubiquidade, ou seja, por encontrar-se presente 

e viva no cotidiano da educação: com, sem ou apesar de seu ensino. Aqui 

desvela-se uma problemática inaugural no que diz respeito à 

obrigatoriedade do ensino não apenas da cultura negra, mas da própria 

música – determinados, respectivamente, pelas leis federais 10.639/2003 e 

11.769/2008 – enquanto um conhecimento pré-estabelecido. Afinal de 

contas, em um país marcado pela colonialidade, como é o caso brasileiro, 

essa “música e seus rituais” emergem como um elemento, ou melhor, como 

um mar estruturante de suas relações intersubjetivas e não como crise, 

exceção ou exterioridade de um pré-determinado padrão de sociabilidade, 

forma como ele foi e continua sendo reiteradamente regulado. Como muito 

sabiamente nos lembra Timoneiro, “é ele quem me carrega como nem fosse 

levar, é ele quem me carrega como nem fosse levar” (VIOLA e CARVALHO, 

1996). 

 

Esta “atividade prática” (GILROY, 2001) consiste, também, em um 

posicionamento epistêmico possível. Isso, por conta de sua ambivalência, 

ou seja, por apresentar-se, justamente enquanto uma presença viva no 

cotidiano da educação, como uma arena de sentidos em permanente 

dialogia. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que ela não se encerra 

em uma identidade fixa, acabada – “olha, o mar não tem cabelos que a gente 

possa agarrar” (VIOLA e CARVALHO, 1996) –, sua ampla e complexa 

tessitura de “linguagem, gestos, significações corporais, desejos” (GILROY, 

2001) apresenta-se como um posicionamento epistêmico, indelével e 

inalienável, no diálogo com as mais diferentes questões sociais: “a onda que 

me carrega, ela mesma é quem me traz”, argumenta mais uma vez 

Timoneiro. A produção do racismo em permanente interação com produção 

da misoginia e da mais-valia, assim como também as rasuras 

cotidianamente tecidas nas fronteiras aparentemente fixa e estáveis entre 

música X não-música são apenas alguns exemplos narrados por Gilroy 

(2001), dentre tantos outros, do poder e da sutileza deste movimento de 

“carrega” e “traz” que realiza a cultura negra. 
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Em “Na montagem dos DJs da Compositor” (TEIXEIRA JR., 2015), 

procurei discutir algumas questões que tecem a prática de tocar-ouvir 

música mediada pela apropriação de arquivos MP3 realizada pelos alunos 

no cotidiano de uma escola municipal carioca. Propus oferecer uma 

contrapartida a uma perspectiva epistemológica que insiste em reconhecer 

esta prática musical – quase sempre realizada pelo uso de aparelhos 

celulares – como não-conhecimento. Ao defender a tese de que aqueles que 

protagonizam esta prática musical são narradores, pretendi mostrar que 

muito longe de uma prática passiva, esta prática musical articula uma série 

de questões importantes para pensarmos os próprios limites da educação 

escolar. Sobretudo nas escolas localizadas nas periferias, onde o uso 

musical do aparelho celular mostra-se estreitamente vinculado a repertórios 

e palavras também “desautorizados” por aquela mesma perspectiva de 

conhecimento.  

 

Em “A ‘Batalha da Di Deus’ como prática educativa: uma interação 

entre vozes não iguais” (TEIXEIRA JR., 2018), eu procurei discutir algumas 

questões que tecem o entendimento da “Batalha da Di Deus”, uma batalha 

de rima realizada na Cidade de Deus (mais especificamente sob as pesadas 

e gigantescas vigas da Linha Amarela, uma das principais vias expressas 

da cidade do Rio de Janeiro), como prática educativa. Enquanto um 

movimento de interação entre vozes não-iguais, esta batalha emerge como 

uma performance capaz de articular diferentes e desiguais processos da 

referida cidade como a especulação imobiliária, a militarização do espaço 

urbano, a reestruturação da lógica criminal e a capilarização das batalhas 

de rima. Conforme as palavras de seu próprio organizador, trata-se de 

“trazer para o contexto da batalha os assuntos pertinentes ao nosso dia a 

dia, seja enquanto Cidade de Deus, seja enquanto Rio de Janeiro, seja 

enquanto Brasil” (TEIXEIRA JR., 2018, p. 252). 

 

Navegando neste posicionamento epistêmico aqui proposto, 

desembarcamos, finalmente, em outro porto. Aqui, a educação emerge não 

como um campo preexistente e logicamente anterior em que a cultura negra 

https://www.fladembrasil.com.br/boletim


 
 

 https://www.fladembrasil.com.br/boletim           5 de 5 
 

e a própria música se integrariam como componentes curriculares ao lado 

de outros tantos componentes como matemática, ciências, literatura e 

história, por exemplo. Um pouco mais complexo e instigante do que isso, a 

educação apresenta-se tecida justamente no desenrolar de sua própria 

“música e seus rituais”, como Gilroy (2001) nos descreveu anteriormente. 

Enfim, assentado na problemática desta encruzilhada entre conhecimento, 

política e estética, a performance afrodiaspórica apresenta-se capaz de 

reinventar muitos dos aspectos da educação e da própria vida social. 

 

 

José Carlos Teixeira Júnior2 
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2 Doutor em Educação pelo PROPED/UERJ, mestre em Musicologia pelo PPGM/UFRJ, graduado em Música pela Escola 

de Música da UFRJ e licenciado em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música. Professor da Fundação de Apoio à 

Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
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