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ANCESTRALIDADES, CORPOREIDADES E O PASSAR DO TEMPO: MESTRES DA 
CULTURA POPULAR BRASILEIRA DE MATRIZES AFROCENTRADAS 

O processo de envelhecimento no contexto da cultura de matrizes afrocentadas é raramente abordado na 
academia. Considerando que se trata de uma cultura baseada na oralidade, na qual o idoso tem importante papel 
no compartilhamento de saberes ancestrais, na qual o corpo é dispositivo de expressão e resistência em 
manifestações culturais, tornar visíveis as perspectivas de mestres da cultura popular brasileira de matrizes 
afrocentradas enriquece a reflexão sobre diferentes formas de envelhecer. Nesta pesquisa a discussão sobre o lugar 
da cultura popular de matrizes africanas na sociedade e na academia se faz presente, destacando seus 
representantes por meio de seus mestres, no intuito de dar visibilidade a essas pessoas e seus grupos de 
pertencimento, expandindo o espectro dos conceitos pesquisados sob uma ótica diversa, muitas vezes ausente no 
pensamento acadêmico.
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Dentre os resultados, destacam-se: a valorização da ancestralidade e das matrizes africanas nas manifestações 
artísticas, religiosidade e valorização matriarcal; as expressões de um “corpo coletivo”, a partir da análise das danças 
realizadas de forma independente, mas que apresentam semelhanças de raízes africanas ancestrais; a percepção 
dos mestres sobre o tempo percebido de forma não apenas cronológica, mas como algo que deve ser criado e 
produzido. Isso se reflete na quebra de estereótipos da velhice, bem como na contraposição ao padrão 
eurocêntrico, ainda hegemônico, que carece de maior visibilidade para as questões do envelhecimento dos corpos 
pretos, sejam eles individuais e/ou coletivos, físicos e/ou simbólicos, colocando as manifestações de matrizes 
africanas como um lugar de possibilidades e de contraponto à ideologia  produtivista, de modo que o trabalho 
colabora para a quebra dessas lacunas sociais e culturais, além de ampliar o espectro sobre os lugares comuns 
negativos colocados sobre a velhice. Como forma de ampliar a visibilidade destes saberes junto a outras 
comunidades, foi produzido o minidocumentário “Ancestralidades: Mestres da Cultura popular”, com destaques das 
narrativas dos Mestres (disponível em: https://youtu.be/WeqhzJ8nr6M).

Investigar a ancestralidade, a corporeidade e o processo de envelhecimento na perspectiva de mestres idosos de 
cultura popular brasileira de matrizes afrocentradas.

Pesquisa qualitativa, com abordagem baseada na Sociopoética, aprovada pelo CEP/USJT (parecer 4.083.244). 
Participaram quatro idosos reconhecidos como Mestres de Danças Populares Brasileiras de matrizes 
afrocentradas. Mestres Carlos Caçapava, Vitor da Trindade, Adailson Jacobina e Gabriel (Gabi), todos residentes de 
São Paulo.  O estudo envolveu três encontros com esses Mestres: 1) criação de uma narrativa oral sobre sua 
história na cultura popular juntamente com a criação de uma dança livre com base em um ritmo africano; 2) 
visualização do vídeo da dança realizada por eles na fase anterior e a criação de novas narrativas sobre 
ancestralidade, corporeidade e envelhecimento; 3) contra-análise dos mestres a partir da análise do pesquisador 
apresentada em forma de ilustração. 

Identificamos a importância dos saberes populares e das tradições de matrizes afrocentradas, representadas pela 
figura dos mestres da cultura popular, como fontes relevantes de investigação sobre o processo de 
envelhecimento humano e suas diferentes formas, conferindo maior diversidade no olhar sobre o tema. Isso se 
reflete na quebra de estereótipos da velhice, bem como na contraposição ao padrão eurocêntrico, ainda 
hegemônico, que carece de visibilidade para as questões do envelhecimento dos corpos pretos e de suas 
ancestralidades, sejam eles individuais e/ou coletivos, físicos e/ou simbólicos, colocando as manifestações de 
matrizes afrocentadas como um lugar de possibilidades e de contraponto à ideologia  produtivista.
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