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Eram os gregos macumbeiros? 

Oficina no Rio de Janeiro busca por Histórias da Grécia e do Brasil menos 

eurocêntricas 

 

No dia 24 de outubro de 2015, o Prof. Dr. Marcos Alvito (UFF) 

ministrará uma interessante oficina no Museu de Arte do Rio - MAR, trata-se da 

oficina “Eram os gregos macumbeiros?”, que busca pensar sobre como 

podemos relacionar  o estudo da Grécia Antiga ao contexto brasileiro. Como 

proposta, em forma de oficina, o cartaz de divulgação da mesma pede aos 

inscritos que elaborem pequenas propostas de como realizar tal feito. 

Em seu perfil do site academia.edu, o Prof. Marcos Alvito publicou um 

texto com o mesmo título da oficina, um texto, digamos, sensacional! Em “Eram 

os gregos macumbeiros?”, Alvito percebe muitos pontos em comum entre a 

religiosidade mágica grega antiga com as religiosidades brasileiras de matriz 

africana, e não apenas nas práticas do katadesmos, as tabuinhas de 

imprecações mágicas depositadas por gregos em túmulos, poços, santuários e 

demais locais “às escondidas”, mas nas próprias práticas da religiosidade 

tradicional, mostradas pelo autor que inicia seu texto com um trecho da obra de 

Platão sobre a oferenda de um galo ao deus Asclépio, ou nas famosas 

consultas a oráculos como o de Delos, comparadas pelo autor aos jogos de 

búzios dos candomblés. Esses são apenas alguns exemplos da comparação 

que o autor apresenta... 

Pequeno, mas de reflexões ímpares, o texto representa, nas palavras 

de Alvito: 
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[...] apenas um breve e superficial ensaio comparativo que 
serve de resposta àqueles que, conscientemente ou não, 
acreditam existir um abismo entre a Grécia e a África, ou entre 
os atenienses e os favelados cariocas, ou entre a filosofia 
grega e o samba... (ALVITO, s/d, p. 7). 

 

Subvertendo a imagem construída de uma Grécia europeia, berço da 

civilização ocidental, trabalho que o autor chama de uma “heresia acadêmica”, 

Alvito, com maestria, se coloca ao lado de uma historiografia com perspectivas 

inovadoras. Podemos citar autores que também se propuseram a fazer algo 

parecido, como as obras Alien Wisdom: the limits of hellenization (1975)1, 

de Arnaldo Momigliano e Black Athena (1987), de Martin Bernal, estudos que 

mostram visões críticas às leituras eurocêntricas do mundo grego como um 

espaço geográfico e cultural homogêneo e harmônico, sendo, o primeiro, uma 

crítica ao conceito de “helenização”, cunhado no século XIX em meio ao 

imperialismo europeu e, o segundo, uma análise de como a historiografia tem 

ignorado, desde o século XIX, todas as evidências de continuidade histórica 

entre o Oriente Próximo, o Egito e a Grécia. 

Além disso, Alvito faz uma reflexão sobre a própria historiografia e o 

ensino de História no Brasil, que ignora a História da África e da cultura afro-

brasileira, tão importante para a compreensão do Brasil, quadro que, 

felizmente, nos últimos anos vem se transformando, ainda que por lei, após a 

promulgação da Lei 10.639, de 2003.  

Portanto, recomendadíssima, a oficina acima tratada torna-se um 

valioso espaço para reflexões fundamentais na nossa atualidade que não 

dizem respeito apenas à História Antiga, seus fatos e acontecimentos, mas à 

construção do conhecimento sobre o mundo antigo e à construção do 

conhecimento da própria História do Brasil. 

Aos que não puderem estar presentes no Rio de Janeiro, sugiro 

inicialmente que leiam o texto homônimo à oficina e aguarde, pelas redes 

sociais, a divulgação dos debates gravados e colocados em vídeo no Youtube, 

como comunicado pelo professor em sua página do Facebook e na página do 

GEMAM/UFSM no Facebook.  

 

                                                           
1
 Publicado no Brasil com o título de Os limites da helenização. 
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