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RESL'I'lO

Nesta breve pesquisa de Literatura Brasileira procura

mos detectar e analisar as relaç6es inter4tnicas e participa

ço do negro, quer como tema quer corno produtor literrio nos

pianos da poesia e da ficçio ronianesca. A questäo do	 precon

ceito de cor seri por isso inevit g vei, sendo enfatizada	 corn

mats persistincia e particularidade na leitura de 04 T&nibo&a4

tie sao LuZ4 de dosu Montello, romance que, conio	 procurarnos

demonstrar	 bastante representativo no quadro da escravatura

regional e nacionai.

S
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•	 INTRODUcXO

0 presente trabaiho se preocupa em colocar os	 proMe

rnas relacionados corn o negro na Literatura Brasileira.

Considerando as vrios aspectos de como aparecem	 no

nosso n,eio literärio as personagens de car, famos levados a

urna consideraçio da maneira corno se referem au nio	 questäa,

as diferentes hist6rias da nassa literatura.

A vastidäo do tema nos imp6e restriç6es e, por isso,

seremos abrigados a renunciar a qualquer teirtativa de .	pracu

rar integrar tarnbm ao nasso tema a prob1emtica ligada

persanagens indtgenas, habitualmente meihor tratadas ern 	 nos

sas hist6rias.

Mesmo limitando as nassas ambiç6es, näa podernos fugir

a necessidade de considerar a re1aço existente entre as dife

renças Etnicas de nosso povo, e a sua imagem, ou antes, a sua

•
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re-e1aboraço simb6lica na literatura.

0 procedirnento que utilizaremos se revestir g da major

simplicidade: fichamento e an g lise de t6picos das obras lidas

que se referem ao sujeito de cor.

No tocante	 poesia, verificamos que as hist6rias lite

rrias consultadas säo mais abundantes em informaçes, respei

tan tes a entrada do negro e do mestiço n  literatura nacional.

Entretanto, na ficçao rornanesca a escassez destas informaçes

se faz sentir, razäo pela qual buscamos apoio emoutras obras,

sobretudo naquelas que, embora produzidas por 	 estrangeiros,

indicam corn certa preciso autores e obras dedicados ao assun

to.

Lendo Rabassa, Bastide e Sayers, selecionamos	 alguns

romances de autores brasileiros para pesquisa e, por este ca

minho, procuramos abarcar o major nGrnero possivel de informa

çöes que contribuissem para efetivaço e enriquecirnento deste

trabaiho.

Corn efeito, o presente estudo se divide em duas partes

q ue-consideramossignjfjcaia A primeira, uma tentativa de

mostrar a entradi do negro ede seu parente mestiço na litera

tura que constituir g a parte introdut6ria e funcionar5	 corno

base i segunda: urna breve leitura do romance Oz Tamboe4	 de

sao LaZ4, de Josu -e Montello que, talvez por ser um	 escritor -

do final do nosso sculo, retrate de maneira mais desinibida

e corn profundas reflexes ou argumentaçöes, o drama da: escra

vatura no Maranh go. Como isto pode ser estendido para a	 corn



preensäo do pr6prio drama da escravid jo negra no Brasil, a es

coiha do romance jS parece justificada. Tambm, na 	 leitura

desta obra: fomos registrando tudo aquilo que nos parecia me

ihor para uma breve anãlise do tratamento dado 3	 personagern
central e is tramas principals que garantem o desenrolar 	 da

narrativa e, ao mesrno tempo, conotam de maneira assaz i1clara,

o comportamento da sociedade escravocrata em relaçio a negros

e rnestiços.

Sem dGvida que o procedimento utilizado 1embra,em rnui

•	 tos pontes, a corrente estruturalista e tambm evoca a:

fenomenol6gica - considerando a Fenomenologia urna cicia;ei

dtica, isto , das ess&ncias - pelo que, se for levada 	 em

-	 conta a organizaçäo do trabaiho, perceber-se-ã que existe uma

certa sernelhança corn os estratos receitados por esta Illinha.

Por outro lado, os comentrios efetivados procuraro 	 acorno

dar dentro da tönica sociológica e quejandos.

Este cruzamento de linhas, correntes ou abordagens, se

•

	

	 prende a complexidade daquilo que pretendemos enfatizar; por

isso, julgamos conveniente dispensar qualquer apego a •urna de

-.

	

	 terrninada teoria. Destarte, a nossa reaL pretensäo & 	 antes

vascuihar e reter a irrupçäo do elernento de cor na literatura

bern como as re1açes entre brancos, negros e mestiços; e reve

lar a tragdia da escravatura e os preconceitos quedela 	 re

sultarn no seio da sociedade maranhense e brasileira, lentamen

te captados e desenvolvidos pela nossa literatura.

ii
Dito de outra maneira, este esforço de leitura e	 de
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sisternatizaçio possui urn duplo objetivo: considerar as condi

c6es regionais ou estaduais ern que se articularn as 	 •relaç6es

entre broncos e negros, sem contudo perder de vista a sua in

tegração no quadra nacional das relaç6es inter-tgcnic.as.

Assirn, a re1aço entre as duas partes de nosso	 traba

iho teria sua justificativa uma vez que essa	 inter-dependn

cia nos parece condiço necessiria para a prop6sito do disser

taço. Decerto que se trata de uma elaboraçäo lirnitada, 	 rnas

ela procura contribuir para urn rnelhor conhecimento desse 	 as

pecto da nossa literatura, tendo em conta a cornplexic[ade 	 de

nossa cultura e de nossa sociedade.

Perseguindo urna trilha de organizaçäo procuraremos, em

primeiro lugar, nos deter sobre o surgirnento das personagens

de car na 1iteraturaptria, abordando a oposiçäo existente en

tre a nossa civilizaçio e a europia. Em seguida, pela bifur

caçio poesia/-ficcäo rornanesca tratarernos do elernento de car

nestes dois carnpos, revelando tanto a boa como a m5 receptivi

dade de poetas e prosadores que procurarn apoio temtico no ne

grismo. Finairnente, toda esta porte anterior mais näo faz que

preceder e servir de suparte a leitura do romance de_	 Josu	 -

1'lontello Os Tambokco de sEa LuZ4.



.

2. o APARECIMENTO DAS PERSONAGENS

DE COR NA LITERAl WA BkASILEIRA

0
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2.1. 0 quad1to gexat da aLuLtLzaçao bita4LLeijLa

via 4aa Opo4Lçao a

Urna das propbstas mais importantes pan a anikse	 do

aparecirnento da literatura brasileira se deve	 profdssora Lu

dana Stegagno Picchio. Corn efeito, utilizando urna	 organiza

çäo estrutural , mostra ela, que a literatura brasilefra se de

fine, no seu primeiro tempo, por uma srie de oposiçes, sen

do a prirneira entre o vel ho e o novo mundo:

vel ho / novo

Europa / Brasii , our-Arnrica

A prirneira oposiço perrnite Se compreender qui o novo

mundo s6 pode adquirir sua autonornia, negando radicat e cons

tantemente o veiho.	 -

Os brasileiros, como todos os arnericanos, tan€o no que

se refere 3 literatura, coma aos mais valores culturais e tarn

bm tcnicos, tero de lutar contra a pressio homogeneizante
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das metr6poles, para impor unia au ton ornia. TarefadifTci1,3pos;

a formaçio cultural se devia fazer näo s6 dentro dos parame

tros do colonizador, mas no seu territärio. Os 	 portugueses

conipreenderarn muito bern que a esco1arizaço do Brasil 	 havia

de levar a urna ruptura precoce, e agirarn de maneira cliferente
I

da utilizaçäo pelos espanh6is."
1
 '

Assirn, a literatura, Se baseando na diferenca, 	 hi de

necessariarnente procurar na sua primeira fase, utiliz
1 1

 O5 mo

delos literärios do colonizador, injetando-ihes os valores au

•	 t6ctones. A primeira fase da inquietaço e longa prckura

autonomia, que pode dar asatsa uma leitura estrutura1,eria:

forma portuguesa / contedo brasileiro

• Tudo isto corneça a se reforçar pela apariçio de perso

nagens novas, marcadas por outros valores tnicos. Mekmo por

que os brasileiros, herdando uma parte importantedos; precon

ceitos lusos, levam tempo a marcar a diferença tnica ' ,	 opon

do indios, negros •e mulatos aos brancos da-Europa:	 1

Portugus = horneni veiho / Tndio = homem novo
ii

*

	

	 Portugus = homern separado da natureza / TndioR= natu

reza

Portugu&s / Negro

mas:	 Portugu&s-Negro / Indio
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I.

	

	
Compreende-se que a constituição da literatura	 brasi

leira se processou por uma srie de oposiç6es, destinadas to

das a sal ientar a diferença que, marcando a sociedade 	 brasi

leira, a separava definitivarnente da literatura portuguesa e,

mais lentamente, das literaturas europ&ias. Entretanto, & gra

gas  Semana de Arte Moderna, muito ma is tarde, que a litera
tura brasileira consegue se libertar dos estigmas portugueses

e europeus.

Por isso, se compreende mal que a aparição das persona

gens africanas e negro-americanas, na literatura brasileira1te

nha sido tao pouco abordada pelos historiadores e 	 ensaistas

brasileiros. 0 terna tern sido realmente pouco tratado 	 tanto

que os textos principais, salvo rarissirnas exceces,, são 	 de

autoria estrangeira.(2 /\  Todavia este fato merece uma atençao

particular, porque parece derivar de urna pOsição	 ideol5gica

estruturalrnente brasileira: n5o havendo problema racial,

tambrn normal que nbo se conceda urn tratarnento peculiar a es

te terna.

Pode -se, de man eira esquemtica, cons tatar que 	 essas

personagens são objeto de pelo menos trs formas de tratamen

to, em sete fases da hist6ria nacional: encontra-se, em 	 pri

rneiro lugar, os documentos tëcnicos, de marinheiros,	 viajan

tes, catequistas, corierciantes ou diplomatas, que falam 	 dos

africanos e dos seus descendentes, corno sendo coisas. Objetos

certamente indispensveis a organização da vida brasileira e

sobretudo da produçäo, agricola ou mineira, mas nio rnais 	 do

10
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que isso. Essa l.iteratura caracteriza o periodo colonial, on

de começam a aparecer autores que denunciam a situaço macel

tve1 irnposta aos negros e aos mestiços, corno e o caso de An

tonio Vieira.

Numa segunda fase, descobrirnos na literatura brasilei

ra os elenientos essenciais que levarn a autonomia. 	 Portanto,

no sera nenhum exagero dizer-se que o primeiro autor 	 brasi

leiro, consciente desse papel, & o poeta baiano Greg6rio 	 de

Matos Guerra, cuja poesia se ocupa e se preocupa corn negros,

mul atos e mul atas. Esta I rrupçäo das personagens 	 afri canas

nio esti isenta de contradiç6es, como se vera adiante.	 bias

ela permite que a sociedade brasileira se di conta do sua pr6

pria transformaço, sob a pressao cada vez mais 	 importante,

do ponto de vista rneramente quantitativo, dos escravos e dos

mulatos, resultado da perrnanente cohabitaço sexual entre Os

europeus e mais particularmente entre portugueses e	 africa

nas.

A tercei ra fase se caracteriza pel o ol har 	 novarnente

lançado aos africanos e aos afro-brasileiros de todos os mati

zes. Se quase sempre esses africanossäo meros elernentos 	 do

paisagem, coisa do trabaiho, a sua presença nao pode mais ser

disfarçada. Ela irrompe nos versos delomaz Antonio Gonzaga,

por exemplo, mas tambam em outros poe-tas. Neste mesmo 	 perto

do, que vol levar a faze pr-abo1icionista, hi ji outras	 vo

zes que se levantam. Ou seja, constata-se urna passagern lenta

do quantitativo ao qualitativo. 0 peso dos homens i'mp6e a qua
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lidade dos homens. E nesse mornento que a naço bras ieira se

preocupa corn o significado real da presença dssas populaç6es

novas, constanternente importadas. Parece que se Gregörio 	 de

t4atos apenas entende o lado negativo dos africanos, is poetas

desta terceira fase atacam tarnbrn a auestäo do oua1itativo.

A quarta fase pode ser definida corno pertencSndo	 ao

perTodo do campanha abolicionista. Aqui, os poetas esto 	 ja

marcados pelos temas dos campanhas eurôpias contra a escrava

tura, iniciadas pelos protestantes ingleses, sobretddo pelos

uaker ' . El as väo crescendo atravs do scu1 o XIX, c u1rni nando

no criaço 1 na Serra Leoa ) do porto de. Freetown onde se concen

trararn os escravos libertos das rnãos dos negreiros.0s ingle

ses impuserarn tarnbrn ao governo portugus •o acordo de 	 18101

que reduzia as possibilidades de açäo dos negreirosJ portugue

ses, antes que, o Congresso de Viena de 1815, impusesse as na

ç5es europias regras mais estritas de cornportamervto.	 Isto

quer dizer que neste caso a abolicionismo no urnai corrente

aut6ctone, rnas os intelectuais brasileiros a recebeni de fora.

Por isso se conipreende que muitas vezes a posiço dos intelec

•	
tuais e dos poetas se choqurabertamentecontra:os.interesses.

dos cornerciantes e dos proprietärios de terra. Se néste perlo

do se impöe a obra de Castro Alves, uma miriade de poetas, irn

portantes-urts, menos significativos -outros, adota okterna.

JS a quinta fase que se inicia ap6s 1888 rnos+ra urn pon

to interessante, senäo importante da questao que dee ser lo

go evocado por parecer'significativo: trata-se, do I	 notGrio
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•	
atraso da prosa em relaçäo 	 poesia. Enquanto a poesia

va 0 problerna das relaçes corn os negros e corn os mulatos des

de o scu10 XVIII, a ficçäo espera quase o final do 	 scuio

XIX, Para se interessar pela questo.

Esta quinta fase se ira prolongar, mas, se encontrarnos

bastante textos significativos, tanto na poesia corno na 	 fic

çSo, verifica-se, sern dificuldades, que este problerna central

da vida brasileira foi recuperado pelos antrop6logos, e sobre

tudo pelos antropölogos fisicos. Ou seja, existe urna 	 certa

coincid?ncia, nesta quinta fase, entre o trabaiho dos escrito

res e dos antrop6iogos fisicos, nurn piano de	 investigaço

iniciado por Nina Rodrigues e continuado por Arthur Ramos 	 e

outros. Encontra-se a gebte de cor perante urna situaçao rela

tivamente paradoxal	 os africanos, e mais os negros do que os

mul atos , so consi derados obj etos de urna ci nci a preci sa, a

antropologia flsica, na linha da liço francesa do grupo 	 de

Paul Broca. Situaço que repete, mas em. termos mais modernos,

mais cientTficos por conseq?Jncia, a rnarginalizaço dos afri

canos. s6 parcialmente, os negros SSO terna literrio	 sendo,

•	
preferencialmente,. e at exciusivamente, objeto da

Convrn se salientar, ernbora correndo a risco de urn le

y e afastarnento do piano literarlo, que esta quinta fase assis

tiu tamb&rn 5 denncia das priticasafricanas ou inspiradas pe

los africanos. Os governos republicanos insistiram, sob	 a

pressäo do positivismo, na negaço das priticas	 religiosas

dos africanos. Sern querer entrar no pormenor, rnatria de 	 ou

0



17

tro tipo de investigaço, pode-se evocar a maneira como o car

naval fri durante muito tempo combatido por grupos de pessoas

importantes, que viam nesta manifestaçio cultural tio profun

darnente bras ileira, o vestigio de umaafri can izaçäo in ace itã

vel e, pior do que isso, de menor sign ificaçäo. Conflito ë

verdade, entre urna certa visäo europia dos val ores culturais,

e a maneira brasileira de ser, conflito que os 	 positivistas

so podiam resolver multiplicando as acöes repressivas coofltta

todas as formas religiosas africanas, ou derivadas dos 	 mode

los africanos.

A sexta fase se inicia parcialmente corn a Semana	 de

Arte Moderna, mesmo quando esta se encontrava muito doniinada

-	 pela visäo idilica do Indio e da antropofagia. Porque, no in

tenor da Sernana, se assiste a rnultiplicaço dos	 niovirnentos

-	 regionais que olham diferentemente o problema do africano. A

intervençäo de Gilberto Fre5're e,de modo geral, dos 	 autores

nordestinos col oca o pro blenia numa outra fase: o afri can o

encarado corno formador da nação brasileira, tanto como o 	 Tn

dio, ou rrais do que..o Tndio. Se os auto res pauListas da Sema

na de Arte Moderna sobrevalorizam a:contribuicio mTt.ica do In

dio, inventando at essa personage  tao importante de i'ttcanac

ma, os autores do nordeste, mais perto possivelmentE'. da verda

de do murido agrãrio, insistem na importancia do negro, - do

africano, do mestiço.IJma sensibilidade mestiça aparece clara

ou implicitamente proposta, modificando de maneira radical •a

visao do mundo brasileiro. Urn born exemplo j a qualidade essen

0
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1 40	 cial do trabaiho de Gilberto Freyre, em eliminar o peso de	 ye

ihos preconceitos que sobrevivernna nossa prtica social. Ele

talvez näo tenha conseguido atinyir cabairnente o objetivo.	 E

como haveria de faze-10 sozirtho?

A stima fase, ainda incipiente, funda duas correntes:

a dos estudiosos que consagram a anilise ao estudo da 	 evolu

cäo dos grupos africanos e n'uiatos na sociedade 	 brasileira,

como serã o caso de Otvio lanni, e a dos negros que,estriban

do-se nos temas e nas teses dos autores de lTngua inglesa ou

10	 fancesa, insistem em denunciar com algurna veern?ncia, a situa

çIo criada ao negro brasileiro. Tratando-se, como Se 	 trata,

de uma fase ainda err elaboraçäo, maigrado a contribuiçäo 	 de

Abdias Nascimento, convm limitar-nes a referi-la, praticamen

te, sem aniise. As tentativas de criação de urn teatro negro

acompanham muito de perto as deriGncjas das viol&ncias cometi

das contra os negros, cuja marginalizaçäo aparece, para Abdias

do Nascimentoj como-urna situaço intolervel, fruto 	 embora

das condiç6es hist6ricas especliicas do Brasil. 0 terra	 am

da muito polgmico, e n g o se tratando de urn elemento fundamen

tal deste trabaiho näo sero alargados Os conientrios..

Cabefazerjã aqui uma referncia	 segunda parte deste

trabaiho, porque existe urn laço, forte mesmo se indireto, en

tre as opç6es destes autores, e o tratarnento esttico 	 dado

pelo romance de Josu j Montello, 04 tfiinboke4 de. sac LaZ4,	 ao

problema tao candente das relaçöes entre brancos e	 negros,

entre europeus, brasileiros e africanos,, entre nov05 brasiiei

I.
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ros brancos e novos brasileiros de cor. Corn efeito 	 este ro

mance procura descrever a evolução de São Luis d61 t1aranhão,

cujo desenvolvirnento e progresso urbano e econ5rnicb 	 são	 o

resultado	 indireto da	 intervençäo lisboeta do tarqus	 de

Pornbal , criador da Companhia do Naranhão e Gräo-Pari, 	 que

irrigou a região corn mil hares de escravos, 	 essncia1rnente

oriundos das regi6es näo-bantas da costa ocidental	 africana.

isto que dizer que este romance procura analisar as condiç6es

existenciais de uma cidade,	 e nisso reside a	 seb	 traço

mais peculiar e tarnbm a rnais objetivo. 	 0 fato 1e se	 tra

tar do primeiro romance, e parece-nos que por enquanto	 o

Gnico,	 se dando a este objetivo, 	 explica a intersse	 que,

particularmente, consayrarnos i obra.	 0 elo que se( estabele

ce corn os autores afro-brasileiros reside precisimente nis

so.	 -

0 interessante deste romance de Josu derivá näo ape

nas do fato de se tratar da tentativa de estahe1ecr a biogra

fia de urna cidade, São Luis do laranhão, mas, rnuitk mais	 irn

portante, trata-se de urn romance que não procura ea1tar a es

cravatura.-Podia-se at	 iirnitar-se:ai1.eitura a--este .:prirnejro

ponto, e integrar 0 romance entre as obras que ataarn I escra

vatura. Convrn todavia, ir rnais longe: Yontello apthrece como

urn anti-Gilberto Freyre, mesrno quando Este soci6loqo despeja

elogio sabre a obra de Josu Montello.

Urn romance anti-Gilberto Freyre? Eis umaafirrnaçIo que

pede uma ex .plicitaçIo irnediata, e que a encontra cabal , na pr6

•
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pria estrutura da obra. Ao longo desta criaço multiplicam-se

as situaç6es e as persoiagens que maltratam, torturani, 	 ampu

tam, assassinam os escravos africanos e alaryam a sua esfera

repressiva aos pr6prios mulatos. No encontranios, neste roman

ce, as piginas de exaltaçäo itrica que percorrern Ca.a Gitande.

e Senzala, que pretendem provar o born entendimento entre 	 os

senhores e os escravos. Trata-se bern antes do contririo:	 no

romance de Josu Kontello encontra-se quase apenas a teia das

re1açes brutais que transformam o escravo em coisa do 	 se

•

Parece que a critica näo deu a atençäo necessãria a es

te aspecto do romance de Kontello. Percorrendo os artigos e

outros etudos que ihe foram consagrados, nota-se que se acen

tua a relaçSo entre o romance e a evoluçäo da cidade. 	 Contu

do, o romance procede ao inventrio, freqenternente meticulo

so, das prticas utilizadas pelos senhores de escravos, 	 näo

sa para forç-1os a trabaihar a1m de sua resistncia fTsica,

mas para os aviltar. 0 Escravo i entendido, neste romance e

possivelmente em So Luis, como uma coisa que se não deve res

peitar.TO senhor-de escravo deve,-acima-de tudo, •mostrar-lhe

que n go haver g possibilidade de cont-1os entre as pessoas ou

de inclul-los entre os seres humanos.

Que os escravos procurerngerir esta vio1ncia,desvian

do-a constantemente, 6 natural, 	 inevitvel. Dal' agumas ye

zes a preferncia de adesäo profunda dos escravos a represslo

de que so vTtirnas. Mas conviria ir mais longe ainda e, 	 ten

•



21

tar-se-9 mostrar nos capitulos posteriores o seguinte: se 	 o

escravo se aliena, so renuncia a assumir a sua pr6pria cons

ci gncia, ou se so descreve conio a coisa do senhor para tal Si

tuação mais não faz do quo mostrar o carãter insuportavelmen

te violento da prãtica escravocrata. Quando urn escravo tortu

rado constantemente renuncia a denncia do senhor e da situa

ção, isso quer dizer que renunciou a sua condição de 	 hornem,

para se auto-dornesticar.

Certarnerite, urn dos nomentos essenciais do processo da

escravatura reside na necessidade de domesticar Os homens,

as muiheres, as crianças. Domesticä-los como se domesticarn os

cães (e não sera por acaso que os pretos são 	 freqt!ientemente

tratados como cães), do modo a poder reconhecer o rnenor dose

Jo do senhor e realizä-lo, antes mesmo que ele seja	 expres-

são. Neste processo, o escravo j forçado a despojar-se do

qualquer valor pessoal 2 unica maneira de se transformar na col

sa exigida pelo processo da escravatura. Não s6 pela escrava

tura portuguesa, brasileira oumaranhense, acrescentarnos, mas

por toda;e qualquer •forma do escravatura.

E por essas razöes que se dove colocà :r o romance	 de

Montello num capTtulo muito particular não 56 da hist•6ria do

romance brasileiro, mas tamb6m no que diz respeito as	 rela

ç6es inter-6tnicas. Decerto, no mundo brasileiro, ji algumas

vozes procuram mostrar que a escravatura não foi do modo 	 al

gum a relação doce-amarga do Caoa G'taiide g Senzaia, livro quo

se integra num modelo norto-americano que procurou 	 mosti-ar
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que o tratamento dado aos escravos no Sul dos Estados Unidos

nao fora tao cruel quanto se diz.

Et	 propostas apoiam-se sobretudo na tese da Hinfan

tilizaç&o" do negro pela escravatura, que o levaria a aceitar

a sua infantiiizaço.

Ora, contrariamente g major parte das teses, o	 conti

nente arnericano viu-se constantemente envolvido corn revoltas

de negros, dos Estados Unidos ao Brasil. Centenas a centenas

de insurreiç6es marcam a hist6ria cia escravatura. t a1 que se

distingue a romance de Josue-osu Montello, quando procura demons

trar a importncia da resistncia dos africanos, que criavani

as caihambolas, as negros fugidos, enterrados na mata, OU OS

quilombos onde as africanos procuravam fur tuar-se . a	 puniçio

dos senhores para construir urna organizaço aut6noma, africa

nizada e livre.

Se, para os autores da estirpe de Abdias, o negro e o

elernento essencial e dinãniico da sociedade brasileira, a	 si

tuação näo	 escondida por Josu i"onte110 qua estabelece	 urn

inventrio das re1aç5esintertnicas, semesconder a	 papel

essencial do negro, a-nica força de-trabaihoexistente. 	 Se

o enquadramento da sociedade & inteiramente europeu,	 portu

gus ou näo, a verdade & que as negros manifestam qualidades

para integrar essaliderança. S5 a peso dos preconceitos 	 ra

ciais e a necessidade de defesa dos europeus explicama mar91

nal.izaçäo feroz a constante dos negros. A cidade de Sbo Luis

nbo pode nern ocuitar, nem esquecer a viol&ncia que ressurnanas
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pedras dos casares onde foram trancados, torturados efreqien

temente mortos os africanos escravos. £ o romance de 	 Josu

Nontello confirma o que ji se sabia: o progresso brasileiro

s6 pode ser cdnseguido graças ao esmagarnento tanto dos Tndios

corno dos negros. Se a maioria brasileira pretende recalcar es

ta verdade, o trabaiho teórico de Abdias Nascimento quer	 r

cuar a esquecimento. 0 romance de JosuE Montello fornece, na

traina das relaçBes inter-individuais, uma greiha de leitura

dessa viol&ncia, que os africanos procuraro superar, em Pri

meiro lugar, pela religio,depois pela revolta ou pela 	 rebe

lio. Porque, coma escreve o historiador quadalupeano Oruno

D. Laea, jamais as africanos aceitararn, sem protesto, a esta

do a que foram reduzidos. -

0 que se pode observar at agora . i que a literatur.a

brasileira n5o reconhece a.situaçbo dos negros e dos niulatos.

Estes encontrani-se exctuZdo4, e alguns at duplamente exciul

dos. Com efeito, os escravos foram exciuldos dasua sociedade

original, e trazidos para o Brasil, SbO exclutdos da socieda

de dominante. Os mulatos SbO exciuldos da sociedade 1global,

•	 se bern que, aqui e au, urn ou .oUtro possa-assegurar

na ascençbo vertical. Este processo de exciusbo aparece assirn

inteiramente confirmado pela literatura e pelos 	 escritores.

o n6 do problema reside nesta situaçbo particular que; 	 ainda

nba foi completamente superada, se bern que tenham liacudido

modificaç6es iruportantes neste quase sculo decorrido ap6s a

abol i çbo.

C
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Mas se se irisisteneste aspecto da questo, 9 	 porque

muitas vezes a sociedade brasileira, agindo, nesse	 aspecto,

corno todas as sociedades onde a escravatura foi 	 irnportante,

•	 procura atribuir aos antigos escravos a responsabilidade des

ta exclusäo. Essa situaçäo, cuja vio1ncia p6 evident?, 	 nern

por isso tern sido considerada corn a interesse que possui. No

termo deste invent5rio das diferentes fases da literat;ura bra

sileira nas suas relaç6es corn as personagens de car, negros e

mulatos e atE Tndios, 6 conveniente colocar urna vez mais 	 em

- evidincia o laço apertado unindo a exclusäo determinada pelo

processo social, e a exclusäo ern que a literatura, organizada

pelos colonizadores e escravocratas, articula a sua visäo do

•	 rnundo.

Evidenternente que esta rnaneira de enunciar o problema

- no & das mais ortodoxas, precisarnente porque as hist6rias ii

terãrias no consagrarn a questäo a espaço e 0 interesse que

merecern. Na historiografia da hist6ria da literatura brasilei

ra, s6 Lucia Miguel procurou ver corn o interesse que rnerece a

situaçäo literãria dos dorninados e inais particularrnente	 dos

negros. 0 certo 6 que, aqul e a1m,- h5 autores que se -ocuparn

da questio, mas jarnajs corn a profundidade que lhe	 consagrou

Lucia Miguel-Pereira; Esta ausincia de estudos particulares

rompida hi pouco pelo inestrado em letras corn 	 P'taconcteuo de

a A MuLa-ta. na Liatuic. Bkab-tte,Dta, de Te6filo do Quei

roz Thnior, dissertação -defendida na USPe publicada em 1975,

i tarnbrn reveladora da enorme dificuldade para superar a vi
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so do mundo do sociedade brasileira, que i, como se 1 pode ob

servar, baseada no princTpio da exclusäo.

Convrn por isso, seguir nos textos a evoluço 	 das

idias, e mesmo das formas literrias. Ji se salientou, mais

atrs, a cronologia das formas literirias. Necessãrio se tor

na reevoc-la vez por outra, para meihor situar o problerna. A

prirneira fase	 a dos esforços de catequizaçio, e da integra

çäo dos grupos irnportados, bern corno dos Tndios aut6ctones, na

estrutura que os portugueses traziarn do Portugal peninsular e

da pequena experi&ncia obtida no Africa do Norte, flas 	 ilhas

Atlnticas. A força do etnocentrismo portuguis queria recusar

toda e quaiquer contribuiço dos nativos, corno dos africanos.

Atitude impossivel, porque os portugueses näo enconttararn no

Brasil as plantas, nern os anirnais do Mediterrneo. Por COnSe

q&ncia nern trigo, nern vinho, antes mandioca e bebidas ferrnen

tadas, equivalendo as antigas cervejas europias. Tarnb&n nern

rnaçs, nern peras, mas antes goiabas e cajus. 0 que inip6s 	 ne

cessariarnente uma adaptaçio 00 condicionalisrno ecol6gico, que

irnp6e ao portugus o recurso a mandioca, que ele	 exportara

tarnbm para a Africa, näo ji corno urn alimento 	 preferencial;

ins corno "farinha-de-guerra", urna farinha destinada a susten

tar os rnilitares operando em Angola contra os africanos.	 Por

que ern Portugal a farinha de mandioca jarnais perdeu o seu es

tatuto de farinha-de-pau, quer dizer de farinha que no serve

para corner, e antes denuncia o estatuto selvagern de quem 	 a

utiliza como alirnento preferenciaL

0
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0 cruzamento das duas costas se iniciava assim: de urn

lado exportaçäo de honiens, insuficienternente compensada peJa

importaço das plantas - a1ni da mandioca, o milho, a goiaba,

o caju, a mangueira -; do outro a exportaçio de açGcar,	 de

cafe, de algodlo, de minerais, mal compensada tambm pela im

portaço de horiens e de tcnicas modernas, todas ligadas

evo1uço do capitalismo europeu prinieiro, que näo tardaria a

ser mundial

Todavia a importaçäo mais marcante, antecedente a dos

homens, fol a da cana do açcar. Ela exigiu a irnportaço maci

ça dos homens, dos africanos, impondo ao Brasil o reurso

escravatura generalizada. A planta modificou a paisaqem at1n

tica do pals, ao rnesmo tempo que marcou a expulsEo dos Indios

de suas terras. Sobretudo, se tratando de uma plantade mono

cultura, ela exigiu o sacrifTcio de milhares de africanos mos

trando que a planta e a sociedade possuiam urn car g ter antropo

fgico que marcou negativamente esse perlodo da 	 civilizaçäo

brasileira. Se costurna dizer que os Indios erarn antrop6fagos,

mas, sua antropofagia era ritual e seletiva. A 	 antropofagia

da cultura da cana primeiro, da docaf ern seguida, se 	 mos

trou infinitarnente mais impiedosa. De resto, a denncia 	 vee

mente que, do p1pito, fez o Padre Antonio Vieira	 'confirma

essa terrTvel situaço, queo tempo ainda nbo conseguiu elimi

nar: a terra ainda süa sangue.
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2.2. 0 EiLemanto de. Co& n PoeaLa

Durante 0 scu10 XVII o orador sacro portugu
	

Antonio

Vieira e o poeta brasi1eiro Greg6rio de Matos Guerr 1 pensam e

se posicionam diferentemente em re1aço 80 elemento	 escravo

para cã transferido.

0 prirneiro, apolando-se no sofrimento, na infelicidade

do cativiero e no absurdo da escravidio humana, faz do plpi

to uma verdadei ra tribuna de. defesa , ccl ocando-se, en 	 al guns

de seus serrnöes, i causa dedicadosdo lado do escravizado. Nes

ta oportunidade, o jesuita Vieira enfatiza a desonra 1 ;do cati

veiro,-solicitando para os desventurados.pe10 menoskum:tra

tamento digno, humano e soretudo cristäo, pelo que ja despel

to do seu verbo e de sua
	

sicäo, nao logrou exito.

0 segundo,.divers
	

nte-do primeiro,levanta-e contra

- o aumento quantitatiode negros e mulatos, numa nTtda atitu

de de protesto. Deste modo, pretos e mestiços passama ser al

vo de ferozes insultos de 4atos Guerra que, em nenhuni momento

poupou quem fosse seu desaketo.'Ora, se negros e mestiços caj

.

0
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ram no seu desagrado, por v g rias razes, mas que erarii tambm

SUas, forçosaniente seriam seus eternos inimigos.

Gr.eg6rio de Viatos desloca o preto e seu parent:e mesti

go, subjugaclo ou no, de sua consagrada posiço cariata	 ini

cial, de orientacão:portuguesa, para urn outra igualmènte des

preztveJ separatista e mois que tudo, aviltante e aressiva.

o poeta faz dos hbitos, coinportamento, sentirnentos, ascenço

social de alguns mulatos e multiplicaçäo desenfreada	 deste

e dos negros;urn dos temas preferidos de sua feri na pYoesia.

•

	

	 Em "Milagres do BrasH", citado por Jos VerT4simo,

racismo e ojeriza pelo elemento de cor estäo patente em ver

sos como as que seguern:

'tim b&anao n1cLLto enaotItLdo

LJni ' nuiLcuto naLto ow4ado,

Urn b&avico todo coLtczdo,

thu aanaz todo atjtauido,

0 4abe.& niatto abcztLdo

A £gno't&icLa a cgrLokastte

MiLto uaio	 rnwL 6ctante...

Sen pen& oct conttadZçao
(4

Mttag'te4 do Bna4LL acto.'

Esta recusa dos mulatos	 constantemente retor'ada por

Gregrio de Matos, que nela v -e uma degenerescncia fisica	 e

cultural do Brasil:

0
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'N&o 4eL paiLa qua. e nace&

Ne_eta EniteLZ ai:pa4tado

Lthi 'tome_ni bjianco a honitado

Se_ni outta aça.	
/

Tc.'tfta -tao o'Lo-54eL'ta c. e&aeea

Qua a Ictisguani 4e tarn kcepaLtO

SaiLvo ee rroS.tkan aCgum jeiito

Va .6e. rnutato!

Oe btaneoe aqui nao podam

MaZ4 qua 4o1it& C

E 4e tan k1e9'tQ vac rnatak

Choueni da.epeeae.

N&o the vatarn as daaeae

Do at4aviLme.v.to de urn cao,

Po.'tqua acokda a Raaç&o

Se_nip-ta 5amcnta!'( 
5)

Ainda, em "Milagres do Brasil", prev a ptrià'se trans

.
	

forPiar numa terra • essencialmente de mu atos:ernos . trajmais.. urna

vez, o desespero pela raga negra:

Que vo4 dLe_i do-•rrswtaio,

Qaa 'ioe ncio .teriha ja d.L.to;

Se ha)La arnav,haT daLL.to

Fatak de2e, hem ecato?
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IrnagLna.coqae 0

Do canza'utao 6ata -tan.to

Potque 4abe tan.to ou quan.to?

4e nd]o po't belL rncLJoJto;

Te.t baIlguej de ctvtnapa.to,

Seu e4.to&aque de. Congo

Chkak-he a 4oupa a noidongo.

0
Indubitaveirnente, 16 corn Greg6rio de ?atos que	 negros

africanos, negros brasileiros e, principalmente, rnulátos 	 en

tram para a poesia. -.

0 poeta balano multiplica nos seus poernas as	 expres

s6es baixarnente injuriosas, dirigidas contra os mulaiios,	 seu

alvo preferido. Verifica-se ate que os class i fica	 constante

mente corno cäes, e corn isso, retirando-os. do espaço dos ho

mens, os integra no dos anirnais. Ou seja, ?'Latos Guerra zoomor

fiza os rnulatos e naturairnente os negros.

•	 Observa-se perifeitamente a veern&ncia-dositerrnOs utili.

zados pelo poeta que aponta para ainsistncia de aprtar 	 o

negro do rnundo hurnano a firn de integr-10 no mundo dos ani

rnais e, de prefer&ncia, quadrGpedes domesticados. Esi:a persis

t&ncia pode ser traduzida pelo seguinte grfico:.

Portugues = bomem
negro = no homem
negro = animal

.	 H
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Ubserva-se mais, que Matos Guerra n g o se dando por sa

tisfeito procura ver e mostrar o negro como urn animai 	 ainda

mais inferior que o cäo, tao claro no seguinte vet-so: 	 "ter

sangue de carrapato". Corn isto, considera .0 negro corno urn pa

rasita, vivendo do sangue dos animals superiores e que déve,

portarito, ser esrnagado. Pode-se continuar a esquematizar 	 a

situaçäo, porque ela reduz ainda mais o espaço fTsico e cultu

ral do negro:

.
	

negro = menos que animal

negro = inseto parasitrio

Sabendo-se que o negro era o Unico verdadeiro produtor,

a situaçäo 6 mais do que paradoxal o parasita seria, neste ca
so, o trabaihador.

Tambm merece anilise, embora de maneira rpida -.	 as

duas outras referncias: "estoraque de Congo"; quandoestora-

que que e seiva ou b1sarno vegetal cheiroso, e' neste caso uti

1 izado por Gregrio para viol entar 0-negro, porque o b1sarno

de Congo possui uñi cheiro . nega•tivo, que otversoseguinte con

firma quando fala que a roupa do africano cheira a mondongo,

que sao os miGdos do gado.

uao hi nenhuma di3vida quanto i terrivel desvalorizaçao

do negro a que procede a poesia de Greg6rio de Natos. Gosta

riamos, todavia, de salientar que não queremos acusaro poeta

de racista. Seria injusto lancar-lhe esta pesada carga;	 evi
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dente que a sua posiçäo 6 racista, mas ala no ihe peculiar.

Geg6rio de Matos limita-se a respeitar o vocabulrio racista

da sua j poca, que nos elucida cruarnente sobre as präticas so

ciais brasileiras da Bahia do sculo XVII.

se compreendeu que, em relação ao negro e ao seu

Parente rnestiço, a poeta baiano, efetivarnente, näo foi 	 nada

cornplaente. Assirn, se as nossas hist6rias literãrias 	 insis

tern em salientar a organização da stira gregoriana, 	 parece

todavia necessrio observar que esta stira possui	 condiç6es

rnuito :peculiares, urna vez qua	 constituida por urna 	 ares

são constante contra negros a mulatos. Talvez se possa,	 sern

ultrapssar a limite da interrogacão, oonsiderar esta poesia

corno ujna sãtira; ou sera nais conveniente encontrar outra ma

neira ide classific-la?

Mesmo assirn,	 verdade qua Jos Verissimo registra que,

censurando as intrpretes desatento pelo menos urna vez, opoe

ta baiano utilizou express6es cornpadecidas em relação ao 	 es

cravoj razão pela qual foi, precipitadarnente considerado 	 urn

abolicionista, anti-escravagista e ate negr5fi1ot

Urn outro ponto que näo se deve deixar passar desaperce

bido C a carãter portugues das express6es gregorianas,	 al

gurnasdas quais esto jã presentes na poesia portuguesa 	 de

Gil Vijcente, ponto comentado -por värios estudiosos, corno Paul

Tayss1er. 0 que confirmaria, se fosse necessãrio, 0 l.aço	 or

ganic9 tecido entre o discurso brasileiro de Greg6rio de Na

tos ea sua visão do mundo, ainda decorrente do modelo portu
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guës.

Se Greg6rio de Matos sempre rnaltratou negros erneio-ne

gros, corn as rnulatas agiu diferente, por isso urn certo nürnero

de autores tern salientado que sua atitude näo i constantemen

te negativa ern relaçäo aos mulatos. A verdade 	 que 0	 poeta

sS näo	 negativo face is rnulatas, ern que reconhece	 qualida

des. Mas, atençäo Estas qualidades sio apenas fisicas e Se

xuais, porque para Gregrio de Natos as mulatas sbo excZa4.Lva

nuante objetos, coisas sexuais. Não seria muito dificil 	 citar

passagens nurnerosissimas em que Se afirma essa 	 orientacbo,

mas torna-se conveniente ressaltar que a divisbo sexual	 do

rnundO dos negros, e sobretudo dos mulatos, tern apenas em vis

-.	
ta a utilizaçio sexual das mulatas. Por esta razbo no se dë

y e estar de acordo corn a exist&ncia de urna valorizaçäo da mu

-	 lata: esta	 apenas exaltada corno coisado sexo, criada pelo

branco, para consurno exciusivo do mesmo branco.

Mas tambm 6 verdade que a poesia brasileira deixa,

quase no rnesrno perTodo, passar outras orientaçöes, que permi

tern jã entrever urna valorizaçbo do negro. Ou, se nbo uma valo

•	
rizaçbo, pelo menos urna näo-negaçäo. Tal 	 o caso de!

da Garna corn seu poerna "Quitbia" e sobretudo Santa Rita Curbo

que, no "Cararnuru", exalta a açbo de Henrique Dias. Ou 	 seja

ainda, estes dois poetas mostrararnque podia haver lugar para

o negro tanto na poesia iTrica corno na poesia epica.,

As vrias mudanças ocorridas durante o scu10 	 XVIII,

fizerarn dele urn s6culo certarnente fundamental no processo das

Uj
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•	
idias. As aquisiç6es feitas durante Os scu1os XV e XVI

enfirn elaboradas, na rnedida em que a Europa pudera levar a ca

bo a primeira fase da transformaço mundial. Se o scu10 XVI

ainda o sculo em que se discutern os problemas teol6gicos e

politicos ligados a questffo da "guerra justa", ii o	 sculo

XVIII nos coloca perante a necessidade de ir mais longe e de

sistematizar o "espirito das leis", como acontece em 	 Montes

quieu. Sirnultaneaniente, uma idia ji latente na literatura an

tenor, e mais particularente em Montaigne e Shakespeare, ga

•	
nha enfim estrutura aut5noma: o "born selvagem" faz a sua 	 en

trada na cena cultural do nosso mundo, onde continua a desern

penhar urn papel irnportante.

E este s6culo que consubstancia a denüncia de 	 certas

formas de escravidäo, que anteriormente tinham aparecido sem

poder afirrnar-se. 0 espanhol Bartolorneu de Las Casas tentara,

sern 6xito, travar o tr g fico da •escravatura, corno	 procurar,

tambm inutilrnente, arrancar os indios i dominaçäo dos "enco

rnenderost. No Brasil, hornens de religiäo, como frei Ant6nio

Santa Maria Jaboatao, ou o padre Ribeiro da Rocha atacam com

firmeza o problerna da escravatura. Mais ainda, frei Jaboatärn

o primeiro que, do alto do piflpito, ousa fazer o elogio do

mulato, pondo assim termo a s6culos de menorizaço :sistemti

ca deste novo grupo s6cio-cultural.

Tarnbrn Cludio Manuel da Costa, mais tarde, em seu Poe

ma "Vila Rica" näo hesita em incluir o negro escravo, s6 que

no seu ambiente natural de trabalho,-pois era assim que	 era

•
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vista e sentida a escravido at& aquele s gcuio, o queexplica

a dernora em aparecer algum que simpatizasse, de fato 	 corn

os negros e se condoesse corn o viver cativo da raga.

0 exernpo destes "rcades° mineiros que se filiaram a

corrente humanitria aqui organizada, mostra que a virtude in

depende de local e raga, alm de proporcionar aos europeus de

entlo urn belo e real testemunho do mundo novo, notadañiente do

Brasil rnestiço, fruto das rnodificaç6es racials de tr&s	 pila

res bsicos: Trtdio-dono da terra, aqui encontrado pelà co'oni

zador; o branco - aventureiro e conquistador; e o preto --es

cravizado e expatriado.	 I
Os poetas da Plelade Mineira irnbuTdos do s6lido senti

mento nativista, antecedente do rfacionalista, fizeram refern

cia ao negro ou rnestiço, buscando no sofrimento, trabaiho, va

lentia, heroismo, comportamento, -folguedo, costumes,"vocabul

rio e posiçäo social de pretos e pardos alforriados, I l motivos

de grandiosidade lirica ou pica. Entre eles esti 0 poi-tugiis,

feito poeta pelo Brasil, Tomaz Ant6nio'Gonzaga, expoénte mxi

rno da 6poca que assim verseja:

'wao veka hepakak ac k&bi2 neg&o

-. ido pebado e4rnekZa flob4a a&ea,

e ja bti2ha1tern so gtane-tez de oLko

no Lando da bate-ca. 
(8)

Ji o autor de "Cartas Chilenas" faz clararnenté esta r

fernci&:

.
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•	 'PaJtdo4 a p&ao4, tAiAtes a tO4tado4,

404 peno4o4 4PJitJLço4 aco4turnado4.'

Bastide, em Poata4 do B'ia4Lt, afirma que o autdr	 das

"Cartas Chilenas" insere na stira o tema da defesa de todo e

qualquer elemento escravizado, bern corno a idia que prima pe

la va1orizaço do individuo humano, pon to, mais tarde retorna

do por Castro Alves:

'Enche. a CadeLa de cletvtado4 nagn.o4.

Wa0 4e covL.e pt.ta o Cabo corn

04 negito4 qua tEm cuLpa4: pkende a manda

-	 Qua nao Stem rnal.4 detttoe, qua Lug.utE.rn

X6orna a ao ca4.tLgo4, qua padece.m

-	 No pode& de. 4enho.'ta4 de4karnano4.

Ao bado dos catLvo4 La ac4a6centak&o

MuLtoL pkUo4 ja £LvkeL, a out'toe hornepIL

Da kaça do pate a da au4opLa.'

-	 Digna de refernciai a-atuaçao, em pleno sicuoXVI1I,

de dois poetas brasileiros rnestiços - Silva AlVarenga e Cal

das Barbosa que corno quase todos os mestiços pouco escreveram

sobre a raga que tamb&m ihes pertencia. Este Ultimojpor con

ta dos estrernecirnentos corn Bocage	 forternente maltratado pe

lo poeta portuguis que se comprazia em evidenciar, cern despre

zo, o fato de ser o poeta brasileiro descendente de	 negro,

•
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portador do sangue infame e infamante da rainha angolesa Gin

ga.

Na opiniäo de Ant&nio Cindido, 0 primeiro foi urn gran

de inovador do rond6, enquanto qua o segundo, urn modinheiro

qua saborosamente utilizou o nosso vocabu1rio rflestiço, provn

cando corn isso, efeitos de surpresa e graça nos sal6es lisboe

tas, onde, corn sua viola tipicarnente brasileira, se apresenta

va para as acatadas cantorias.

Cornpreende-se e infere-se qua arnbos sentirarn le expres

sararn antes de qualquer urn, alguns tons de nossa sensibilida

de, latentes no titwjo e preferncia pelo vocabulãrio rnestiço

de origern africana. Mao obstante o vocabul j rio, 6 pelo gosto

e cultivo do ritmo qua provarn de rnodo assaz e direto que suas

raTzes tarnbrn se encontram em Africa.

Face aos cruzarnentos raciais, o produto, por sna posi

çlo interrnediäria j5 näo era considerado do rnesrno grupo	 de

seus pats, -isto	 , Tndio, branco ou negro, contudo se descen

dia deste iiltimo era sempre rnotivo de pejo, ernbora o 	 mulato

fosse corn nials facilidade enquadrado no grupo dos africanos.

Eritretanto, os värios caldearnentos-forçam a- 	 diferenciaçäo;

colocando o novo produto na categoria distinta de mestiço. De

conforrnidade corn os enlaces raclais, este produto era assirn

denorninado: rnestiço de negro e Tndio, cafuzo; de negro e bran

co, inulato; de branco e indlo, rnameluco; porrn, convin salien

tar qua a rnestiçagern ern major escala deu-se entre as 	 ragas

extremes

0
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0 interessante da questo reside na continuidade 	 do

processo miscigenàtörio entre aqueles resultados raciais, on

9inando a mais bela garna crorn g ticat e caracterTsticas fisicas di

versas, encaminhando-se para a forrnacäo da verdadeira 	 raga

brasileira, senäo americana. Assirn, as trës ragas formadoras

do povo brasileiro se diluem na mestiçagem, fazendo surgir es

sa nova raga que a cada dia se distancia mais e mais do grupo

dos formadores, agora seus antepassados, aparecendo por conse

guinte tipos vãrios que estudiosos se preocuparam em unomear.

No Maranh g o, por exemplo, o mestiço oriundo das tr&s	 ragas,

quando de cor arroxeada e cabelei ra semel hante a indtgena e o

tipo denominado juçara.

Durante o Brash co]&nia,o estigma da cor servia, corn

rnais intensidade de pretexto para descaso, insulto evergonha.

Quando urn branco ou rneio branco se descontentava corn 	 algurn

de tez rnais escura ou negra, a maneira rnais eficaz de agrédi-

-lo ou ridicularizi-lo era enderecar-lhe, enfaticarnente, pala

vras corno: negro, mestiço, mulato, pardo, etc. Por conta dis

to, abraçararn a palavra moreno por designar os rnesticos de vi

rios matizes de forma mais suave, afastando, portanto, o torn

insultuoso e conseq[!zente vergonhaou ofensa. Corn base nisto,

e nurn parecer querer solver tao desagradvel e descabida con

tenda, a religiio predominante tratou de esculpir e 	 pintar,

nos moldes do morenismo brasileiro, a padroeira do Brasil,Nos

sa Senhora da Aparecida, para proteger a raga do grande pals

de mestiço que 1 o nosso querido Brash.
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Dentre os predecessores do rornantismo, o poeta Jos Bo

niflcio de Andrade e Silva, Patriarca da nossa independncia,

urn dos prinieiros a mostrar em verses, 3s autoridades da na

çäo, nossa verdadeira posiçäo poiTtica e etnol6yica, pelo que

chama a atenco para 0 fato:

"LtumLna teak povoa; d	 ocokko

P&ovL.to e oegaxo o.OZndAo .toco, ao negko;

Ac pob4e deavat.Ldo; - antao &cqiez&

S
	

TQLL4 CO)LC £ktchCjLa.	
(  11

Mas se o poema pode parecer, em superfTcie, generoso,

reparemos que ele exclui o Indio do mundo civilizado, ou pelo

menos do ponto das regras sociais impostas pela sociedade por

tuguesa: o Tndio	 rtoaco, e este adjetivo näo deixa	 dvidas

nern quanto i conotaço selvageni que ele comporta, nem quanto

niarginalizaçäo a queele ë condenado. Nas, enfim, o 	 poema

começa a separar-se dos termos de recusa extremamente negati

va, deixando entender, seno a voz da justiça, pelo menos 	 a

•	 da comiseração. E niesnio se esta se integranurn	 vocabulgrio

cultural e politico que deixa a iniciativa aos-jndivTduos, 	 a

verdade	 que convrnassinalar a mudança.

Por outro lado. o processo de criaço de nova socieda

de, a brasileira, continua sem descanso. Os europeus, corn 	 a

sua dorninante portuguesa, trn de se dobrar 5 realidade fsica

e humana do territ6rio. Os homens e as suas formas fTsicas mu

C
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•	 dam nesse constante caldeamento, mas mudam tambm e

ainda de maneira mais importante os hälitos, as prticas cul

turais e socials, assim como as religiosas. Se cada um 	 dos

grupos em presença 6 marcado por fortes valores	 etnocgntri

cos,.cada um Se considerando superior ao outro, a verdade

que todos terão de renunciar a uma parcela dos valores, para

assumir outros, novas, ou inventar ainda outros. Estes	 mais

navos ainda, e mais particularmente brasileiros.

Crernos que convm tambrn insistir neste ponto: :5 afri

canos, mesmo escravizados, jamais renunciaram aos seus 	 valo

res culturais. Certo! Importadosde todos os cantos da1Africa,

as lTnguas, as prãticas socials, as religiaes são difdrentes,

mas, une-os a fatalidade da daminação e por isso o seu primei

ro movimento coletivo	 o da recusa. Desirmanados pelaorigem,

Os negros recuperam a unidade por via da 'ecusa. t certo que

näo Se tern prestado muito atençäo ao que podTamos designar

carno sendo uma esttica da recusa. Convm, todavia, sublinhã-

-la, constatando-se que as formas sincrticas traduzem a que

se aceita, mas tambm o que se recusa.

•	 Isto querdizer que a evoluço da sociedade

ra, alterando constantemente as relaç6es, quantitativas e qua

litativas, deu ao negro corno ao mulato, funçöes novas. € se a

repressão portuguesa podia calar as negr-os:, era infinitamente

mais dificil silenciar os mulatos, coma de resto j g oLressen

tira Greg6rio de Matos, fato que tambrn 6 reforçado pela 	 mu

dança havida no cenãrio internacional: no piano politico, 	 a

C
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Revolucäo Francesa que assegura a difusäo universal dos trs

valores fundarnentais: liberdade, igualdade, fraternidade, 	 en

quanto 0 rornantismo alernao abre novas perspectivas nas 	 rela

çöes entre os homens. A irnportaco destes valores, sendo embo

ra na prirneira fase, mais idias deslocadas - para 6mpregar

o vocabu1rio de Roberto Scharz - havia de exercer urna influ

jncia iniportante. Dependentes, no piano das idias, da veiha

rnetr&pole europia, os brasileiros säo todavia obrigados a re

pensar o que havia de singular na sociedade que era alsua. A

escravatura era urn dos elernentos essencials, e seria irnpossi

vel recusar a necessidade de analisar tanto as suas j i causas

corno sobretudo os seus efeitos.

Corn o advento do Rornantisrno, coincid?nte corn a'	 nossa

ernancipacão poYttica, o nosso nacionalismo literrio se desen

volve at& ao jacobinismo e ao ufanismo. Corn efeito, o momento

exigia a formaço de urna conscincia nacional preocupáda corn

a nossa reaiidade. Assini, a euforia deste mornento, em sinto

nia corn algurnas proposices do Rornantisrno, y e no Tndio a base

ideal, gerando daT o indianismo cujas raTzes se encon 'trarn na

simpatia europia, ern vog&;:-pelo "born selvagern". 	 Enqianto is

so se desenrolava eucrescia, a preto africano, no melo desse

prirneiro surto nacionalista, continua relegado por conta 	 de

sua condicäo de escravo, cor da pele e, de modo 	 particular,

por ser importado, sendo-lhe, portanto, sonegado 0 t9tulo de

fFlho. Sabe-se, no entanto, que o negro tudo produzià e a n 

da tinha direito.	
F

C
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Esta febre nacionalista, por muitas razöes, s6 poderia

criar urna mitologia indigena em substituição a mitologia gre

co-latina e, a urn so tempo,	 iniciada a democratizaçäo OU P2

pularizaçäo entre nOs da literatura brasileira, 	 propriarnente

dita.

Apesar da afirrnaço do nosso romantismo e de nossa ii

teratura ser por via do indianismo, o preto näo fora de todo

esquecido nesta preparação e prirneira fase, pois Arajo Porto

Alegre, urn dos precursores deste rnovjrnento 1iterrio corno es

tilo de poca, em suas "Brasilianas" volve ao tema do 	 negro

no propOsito de retir-10 de sua consagrada posiço de 	 pano

de fundo, Para a liteatura. has mesmo assirn, as fortes 	 ra

zOes que delineiarn o indianisrno que aqui se estruturaj	 explo

de e difunde, dispensa, mais urna vez o negro e parentes mesti

ços do seio da poesia lirica. Era o despropositado preconcei

to racial que se encarregava de adiar a presença do hmem de

cor, corno parte necessria desta jovern literatura.

Entretanto persiste urn equTvoco a respeito da prefern

cia dada aos indios pelos romãnticos è depois pela shciedade

brasileira em geral. Prefernc-ial-iternia e rnTtica,vale di

zer. Porque, se por urn lado se multiplicam os textos 'exal tan

do a irnportSncia do Indio na constituiçäo da sociedade brasi

leira, pelo outro se continua a admitir que esses mesrnos	 in

dios sejarn diariarnente, baleados por aqueles que	 pretendern

ocupar as suas terras. Delson Gonçalves descreve corn rigor as

razöes que levaram os rornänticos a manifestar urna opçäo aber

•
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ta pelos indios:

"Ma&toh £ .<izc.&am do Indio apenaz am ahhan
to, am te.ma; 04 V104404 korrctn.Uc04 0 Lzvtam urn
hen.6.L. 0 negn.o fioiuiec-La o..s bftaçoh paka 0 titaba,
Lito e.ockavo. Scm eLe4 — oh bn.açoh flC9/L0h
naO hail o qua hviila do Bxah.LL!... 0 Zndio Lon.,
nacLa o hen.5.L.	 I

Emailh: po/i. ama L JL.4LC. Ln;pc4dLçcio do teipo,'
n.ciigucm conaeju2c. a Lilben.taçao doh negfLoh. Neni,
o .cI1conon.;n.camo cia V.Leilita d.Lan,tc cia rnaiicka n 
g'ia conhegai1a vancejt. Ve4c4auea corn .tn.açoh de.
ogo a CAckauildao, compadccea-4c do rleg.'to, p/i.e.

goa 4e.&ni5cb comovantea, mah nao Lava otit1i.o )LQ.
madilo henao teco nendan.-Lhe4 a pac.Lencila, - a
submizzEo ou a med ac5o pilc.doha doh mil4Len.ilo4
doton.obob do ftoaan.ilo, Ate. VLailn.a. 4acurnba. Con.
jt.La mundo a £dao.togila da .'tailndada do nag/to, em
opobilçao a bondo.da do Znd-Lo. A-Earn do rnaLo, Co
mo p&a4c.Lnd.LX do ehcitavo

Dando continuidade 80 assun-to, o professor afirma 	 que

a recusa do negro e a exa1taço do Tndio em nossa 1iteratura,

sobretudo no primeiro perTodo romntico,	 de total	 i'esponsa

bilidade da sociedade da 	 poca:

"EvZdevttemente qua o pn.eio nao poduLLa ha/il
hen.oil de n.omanca. A aetn.wtwia hocilaJL b&aL1e.il
1'ta £mpanha o ZndLo ao tjLans6iguAaraez da LLta
/tatan.a. E Loil ah-oilrn qua o cantaii&m em pkoea £
veJt.00. 0 2nd-Lo nao 6oi am aahavt.to-oa, 0 qua a
ma4..4, am he&o-L ehcoJLh'.4o peioh £ndilaitL4La1,,rna4
ama £nipoh.Lçao 6atat dahoc-Ladada do tempo.	 0,
£hCkauoc/tata ALancak 60 pode&i1a,	 evcdanLamen:
La, cjt,Lan. am Pc/i. 	 I

EjLigiA o negno cm hen.oL an.& cOnt/ta/tA..ak a.
p/top/Lila 4oc4.adade do tempo, na-a conheguAJt dila:.
Logan. corn oh Le.ctokai a dehtilnan. a hua ob&a ao
£kacab/o. 0.pabttco Aiipanha o.o C4CILLLO& a btta
mentattdade. E 0 abc/ton. .tilnha qua	 co.&teja-
ta I. (1 3

19
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Evidente est g que a maneira como Del son Gonçalves subi!

nha a insucesso de Vieira pode parecer demasiado irrea1ista

a soeiedade col onialportuguesa não podia suicidar-seadmitin

do a libertacäo dos escravos ou a extinçIo do tr g fico. Nern de
Ji

resto a situacffo era nova, porque, como j5 referimos atrs, o

mesmo insucesso havia coroado as diligncias de Bartolomeu de

Las Casas junta da coroa espanhola, e isso maigrado o 	 apoio

de Adriano de Utrech, o futuro papa Adriano IV. Ou seja 	 am

da: as idias como as ideologias, precedem as Praticas. Razão

pela qual nos parece assaz oportuno os comentrios de Del son

Gonçalves.

No podernos deixar de sublinhar que a valorizaço 	 do

Tndio no	 urna idia brasjlejra: ela aparece importada da Eu

ropa, como muitas outras, e reflete a importncia 	 crescente

do terna do "born selvagern". Ora, nós sabemos que a prãtica bra

sileira nunca considerou as ¶ndios coma porte integrante 	 da

sociedade: o Tndio aparece no como parte de urn grupo dispon

do de uma cultura autänoma, mas antes corno coisa do naureza.

0 ¶ndio no	 pensado em termos de civilização, mas apOnas em

funço das suas prt icas_maisafastadasdo mundo europou.	 A

leitura de Gabriel Soares de Sousa, nas No.tZeia4 do	 Bka4LL,

mostra coma se fazia a inventãrjo dos elernentos negativos do

Tndio e essa serä a atitude consta .nte dos portugueses no Tta

.tado Ve4c&ituo do B&a6L, 1587.

Na verdade, nEo se trata apenas do oposiçäo, to popu

larizada por Claude Lvi-Strauss, entre natur&a x 	 cultura,
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mas do retornar da oposiç5o mais antiga e rnais dura entre clvi

lizados e selvagens. Se os intelectuais basi1eiros	 reconhe

cern a irnportincia do "born selvagern", a sociedade brasileira

forçada a ocupar o territ6rio e a rentabiliz g -lo, conhece ape

nas a lei da Winchester para expulsar o Tndio das terras	 an

cestrai s

Entretanto, convrn se salientar, que o prirneirTssimo e

mais brilhante poeta da fase indianista, Antonio	 •!,Gonçalves

Dias, não se esqueceu que o sarigue africano tarnhrn ihe corria

nas veias, pois a guisa de sua farnosa "Canço do ExTlio" 	 es

creveu o poerna "Escrava", tratando do degredo dos pretos 	 de
LU

sua querida Africa e "Meditaço" que, conio o citado, 1e encon

tra no sofrirnento e na rnelancolia da .raçamegra.

0 jndisnjsrno ë ainda nesta fase urn elernento tnue, 	 e

realmente passageiro. Tarnbrn aqui nos encontrarnos corn urna di

ficuldade te6rica, se refletindo na estrutura geral da socie

dade. Se hoje se pode pensar, de maneira rpida e errada, que

o Tndio esteve sempre presente na nossa literatura, a verdade

& rnuito d_iferente. 0 Indio conheceu tarnbrn dificuldades para

se fazer adrnitir na nossa literatura. Necte perTodb ele 	 am

da urn elernento transit6rio, procurando se firmar nurn territ6

rio literario - corno hurnano - que o no reconhece e o igno

ra.

Ora, se a nossa literatura nasce corn o rornantismo e re

cebe influ&ncia da onda nacionalista da . poca, na qualidadede

urna literatura nova ou recm-nascida 	 paulatinarnente que tern

9



de perseguir sua brasilidade, seu abrasileiraniento, a 	 essen

cial independ&ncja, bern como adquirir personalidade, desper

tar interesse e, finalmente, afirrnar o que somos - transfor

rnação de tre
e
s ragas e respectivas culturas que aqui se caldea

ram.

0 desenrolar e a evid&ricia dos fatos são indicios 	 do

momento dedicado 80 negro que se aproximava. Rea1mentE, a vez

solene do preto e mestico tarda rnatY chega e, 	 a:inda, sob a

marca da sensibilidade rornntica que o nosso negro, a exemplo

do nosso Tndio ocupa a posicão nobre e lTrica que Die 	 cabe

na riossa literatura.

Segundo Bastide, a radical transforrnacão no relaciona

mento entre poetas e africanos se efetiva no presente scu1o,

quando 6 relevada a nTvel iTrico doçura, resignacäo e	 sofri

mento do sujeito de cor escravo ou não, o que ilustra corn 	 a

seguinte quadra de Guilberme Reticliffe:

• Mao temaz a jiiatdada de4oiLante

Va Ca&g 6exoz, inboZente,

Li	 M gni do neg'io c' .'tancok a bkanca gante,

Pots kle&tu ha bxajzduka atgani .Ln&tan.' 
(114 )

Mas se recorrernios corn alguma const g ncia a Roger East-i

de, que meihor do que ninguni analisou esta questão, näo pode.

mos deixar de observar que nern tudo & tao direto como queria

0 soci3logo franc&s. Se, na verdade, o poerna reflete 0 	 hurna
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nismo de Reticliffe,	 a custa de urn inventrio de	 elementos

que negam a qual idade dos dominados; corn efeito, se convida 0

3etor a no temer a rnaIdade desoZante do Ca6'te eitoz,	 Lnso

£ente. Repare-se, para j, no recurso a urn palavra que 	 no

era corrente na literatura ou na sociedade brasileira: o	 ca

fre. Certo Esta pertence ao mundo portuguës, que a inventou

a partir do Erabe Kaffir, que quer dizer simplesmente	 nao-

-crente. Na acepço nova, dada pelos portugueses, o termo co

nota a extrema rudeza, a selvageria mais extrerna. Por	 outro

lado, este Cafre pratica uma rnaldade desolante, sendo tarnbrn,

pois como säo, insolente. Mas consideremos dgualrnente o 	 ne

gro, que se caracteriza tambrn por umaelernento 	 extrernarnente

negativo; o "rancor a branca gente", que, naturairnente näo po

dia, na	 poca, ser entendido corno o racismo anti-racista. 	 Pa

ra Reticliffe, maigrado este rancor, a negro	 ainda capaz de

"brandura algurn instante". Em resurno, se corn efeito a poesia

de Reticliffe deixa perpassar o surtohurnanista,	 merecendo

por isso a lugar que ihe 1, algo liberairnente, conedido por

Roger Bastide, convrn todavia sublinhar o peso dos 'aprioris'

que -o. impedem de ver as "cafres"-e as '-negros'Lde manei:ra 	 pa	 -

sitiva. Mas a verdade	 que a desvalorizacão do africano, per

mite valorizar a atitude nova dos brancos, iThicos capazes de

libertar os negros. A ambiguidade desta poesia nos aparece as

sirn de maneira evidente.

Compreende-se, que a hist6ria do aparecirnento das per

sonagens de cor na nossa poesia 	 de fato sinuosa. Assinircons
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tituir-se-ã injustiça falar-se do periodo 5ureo da poesia de

tema negro, sem referncia aos antecedentes desta, pal 's, cer

tamente, ornitir-se-ia names dos mais representativos cmo e o

caso do padre Correia de Almeida e Bittencourt Sampaio ' ,	 Poe

tas que desencadearam a luta primeira e justa contra as 	 Pre

conceitos raciais. Sao eles que ocuparn urn lugar de vanguarda

no sentido de clarifftar a importncia do assunto no rneio bra

sileiro, sensibi1izano coraçöes, a firn de arrancar d
e 

vez	 o

negro do ambiente buAesco-satTrjco, inventivo e	 integr-10

na nossa realidade, dando-ihe o lugar de direito na ndssa	 ii

teratura.

A major gl6ria da tarefa de oposiçio I escravido e ao

racismo brasileiro desembasada e alienado, pela	 insistnci&,

cabe a Bittencourt Sanipalo que, coma o reverendo, nos gtraz a

necessidade da unio de todos Os brasileiros, independentemen

te de cor. Por scm vez, Correia de A'imeida conhecedor do gran

de preconceito de car alastrado nurn pal's de base mestiça como

o nosso, capaz at6 de levar o pr6prio mulato de tez mis cia

ra a evitar de casar-se corn outro mestico de cor acentuada e

caracteristicas.mais notãveis propöe claramente, em- ve'rsos,Th

irmanaç g o do povo brasileiro, em detrimento do preconceito e

em favor de urna pãtria s&iida e una pela comunhäo de todos:

o b&anco, o pa&do e. o ne.g.'to sEo t'té	 co)te.4

MuLto aoniunIa no IrnpEiziJo Sta4LCe.Dto.
jI5

Sejarnca .uwiao4 . '
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Seguindo a trilba de igualdade racial, pela uniäo dos

cores, Bittencourt Sarnpaio para desmerecer o ridiculo precon

ceito, torna óhvio, em versos, o 6bvio, declarando demaneira

ernpolada que o preto, como todo indivTduo de qualquer	 raga

tern alma, ama, vive, sente, chora, cr g , nasce e morre:

I!O piteto .tinhEi tern
I (I £ )

Ana e u.Lve e eente e choiut;

0 sentimentalismo excessivo que assinalao comço 	 do

nossa Epoca Romntica foi, indubitavelmente, responsäk'el pelo

atraso da introduço solene do hornern de cor corno coisa nossa

e filho da terra na literatura._Entretanto, as viriasj etapas

formadoras deste periodo esttico entre ns no säo estanques,

pois sucessivamente uma alicerça a outra. t esta seqtic-ncia ro

mintica que justifica porque o negro teve de esperar que a in

fluncia lamartiniana fizesse a seu trabaiho de terralanagem

para depois ceder lugar 80 influxo hugoliano. Destarté, 0 ro

mantismo sentimental prepara ambiente propccio i poesia afro-

-brasileira, no medida em que se estiola e se deixa 

I 
i substi

tuir pelo romantismo social, s6 concretizado e levado;ã culmi

nãncia corn e a partir de Castro Alves. 	
I

Para Bastide, a poesia •afro-brasileira se inicia inesmo

corn Bittencourt Sampaio que corn produçöes como o "Lenhador",

"A cativa" e, de rnodo particular, 'Pucarna" derrama e espalha

toda a cargo de sensibilidade de que 6 possuidor paracriar a

II

I.
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poesia de urna raga rrassacrada, rejeitada, aviltada, cons idera

da, por niultos, inferior, mirtir e o próprio drama do cativei

ro. Por tudo isso, ocupa ele urn lugar de destaque na luta 	 pe

la definitiva ascensäo do elemento decor na poesia ltica.

Na terceira fase do roniantismo, 0 sentirnentalisjno exa

gerado, aqui cultivado e aplaudido, refletia a quase indispen

save) influ g ncia e irnitaçao europias. Dentre es :irnitados,

destaca-se a preferncia por Lamartine e Lyron o que justifi

ca o insistente e dernasiado pieguismo tic experimentado e aca

•	
tado na poca.

Os poetas do Sul	 embora comprometidos corn este servi

lismo literãrio, de quando em vez, consciente ou inconsciente

mente, inseriam em suas produçöes pinceladas do	 natdraiismo

brasileiro, evocando paisagens e cenirios nacionais, num que

rer perseguir urna literatura patria. Entretanto, e con] os Jo

vens y ates do Norte	 sob a 5gide da escola do Recife'que tao

desejado nacionaiisrnd 6 de fato assurnido. Este brilhaAte gru

po começa por recusai 1 a europeizacao reinante e procurar	 pe

los motivos nacionais sobrepujar, asfixiar e subju9ar o senti

mentalismo de entao lo naturalismo rstico e popular,	 condi

zente corn nossa real - dade. Era o sertanejismo que se levanta

va e desfraldava a bandeira em favor de uma literature ' pätria

pelo que, reforcandolo prop6sito inicial, reclarna porurna uni

versalidade revestidA de nacionalisrno 56 conseguida, icum grau

mais elevado e nTti4, com o rnOdernisrno. 	
1

Efetivarnente	 exerip.lo dos sertanejistas foi márcante,

0



pois souberani canalizar toda força de sua sensibilidack ems

piração potica na direçäo e na feitura do urna literal- ura na

cional. Dent re as vrios ternas desenvolvidos procurarLni 	 e

criarani a poesia do ternanegro, oportunidade em quo ngros e

rnestiços forani vistos e cantados de forma nova, corn tiiguaiã

vel lirismo. Entre des, ressaltarn-se nomes comb: Tra j ano Gal

väo, Bruno Seabra,	 ousndrade, Joaquim Serra, Juvena	 Galeno

o BittencOurt Sampao.

Trajano Gal vho, antes do Di ttencourt Sanipai o e do gran

do Catro Alves, na6 56 protestou contra a escravidão .	como

procurou pintar de jodo rnais real os tipos negros que l ,	 corno

os dernais sores huminos, possuem pretenses, desejos 	 todas

aquelas caracterTstcas quo mostram ser as indivduos da raça

r.egra diferenteS das outras apenas na coloracäo da pole e em

al guns caracteres fi sicos

Segundo STlvio Romero, poucos foram os poetas .ue can

taram o negro dernoradamente e do forma consciente, pals 	 so

ocupar do negro seria passar corno assinalado do casta e neste

prop&sito arrola apenas alguns poucos: Trajano Galvãd, o

	

	 pri

j17 \

meirissirno do todos, mniciador, portanto do negrismoiTricok

Castro Alves, Celsc MagalheS, Melo Morals Fliho e etc 	 pr5
li

prio corn o poerneto 1 "Os Pairnares', decantando o qui1orbola 	 P!

.o heroTsrno e resitncia dernonstrados nornaisfanioso;quibofllbo

do nossa histria. Evidentemente que o gran de his tor ador do

nossa literatura näo se iludiu, contudo omitlu, nestr i I
	 lista,

enibora näo o tenhafeito no decorrer de sua vasta 0	 ignifica

F
-j

M

II

I
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tiva obra , o norne do in can svel e con sci ente batal had or 	 Bit

tencourt Sarnpaio que, como Os citados, tern o rrerito de 	 ter

procurado em primeiro lugar descer at6 is profundezasda alma

negra, num lirismo igual e elegante. Menials, 6 o pr6prio 511

vio quem afirma que Bittencourt pertence a esta fase,sirnpati

zou e abraçou esta nobre causa	 Embora , seja	 I ncoritestivel

que Trajano 0 antecc-deu na questão negrismo, ele r1ão s6 	 deu

continuidade eficaz ac rumo trajaniano, como insistiu na	 pre

paração do assunto, pelo que contou corn a posterior adesão de

•	
Celso de I'aga1hães, Morals Filho e do rnais conhecido de todos

eles que	 Castro Alves. Cestarte, infere-se que estes	 rão

teriarn a irriensurve1 gl6ria de que hoje são possuidores,	 scm

o trabalho de Trajano e, de rnodo particular, de	 Bittencourt

Sarnpaio, incansivel cantador do povo e das coisas 	 brasilel

ras

Tambm Pedro de Calas g s, Fagundes Varela e Jos 	 Maria

Comes de Sousa se condoeram corn o viver cativo e se referirarn

ao negro, sendo deste Gltimo autor os belos versos dedicados

a Penrique Dias.

mai-6 nobite qae am no bite,

Ou nobke coma ton B&agança,

Sob a cp.cdeitnie de cobte

Uma atma d'o&o de4cav16a'.

E P .óe as co'10a4 caube.ben:

Rqae.Ee4 que 6C expuoe46cn:
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Da 4wa ptkLt em de4a,

o /LeL mctA4 peketto...

Se	 que ct pii'LpcL/uz - do peLto

wao 6 az matcckax a nobiteza4.."'8

Rebassa taz uma observaçäo extrernamente sutil e 	 cu,ja

operat6ria rnerece ser realçada. Mostra ele que os ternas e he

r6is negros, na sua rnaioria, sobretudo nas proxirnidades	 das

carnpanhas abolicionistas, cram retirados ou moldados nas figu

•	 ras, em via de se tornar 1egendria do foiclore negro,	 as

principais delas sendo Henrique Dias, Calabar e Zumbi, descri

tas corn a dimensão pr6pria dos her6is romänticos. 	 Note-se,

ainda, que estes her6is näo possuem a mesnia trajet6ria; 	 os

dois prirneiros esto ligados s campanhas entre portugueses e

holandeses, sendo o terceiro uma figura angolana, o Zumbi dos

vãrios quilombos da resistncia africana e mais particularmen

te de Palmares. Mas, sobretudo, deve notar-se que os romnti

cos no exaltam os africanos, mas apenas algumas figuras mãxi

mas que, pelo seu pr6prio canter exceptional; se separani do

cornurn. Este carãter excepcionai pode se r entendido de •rnuitas

maneiras, rnas queremos reter aqui a que nos parece mais perti

nente. Exaltando as figuras excepcionais não se pretende exal

tar a totalidade do grupo, rnas antes reduzir o juizo positivo

a uns poucQs homens. Certo e que se 0 romantismo exalta	 fre

qtienternente o povo, E para o deduzir a uma massa indefinida.

0 povo	 neste caso urn conceito abstrato, scm contetdo deter-
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minado, a que explica meihor a importãncia exaltante mas preo

cupante do her6i. Figura de excecSo ele se corta 	 definitiva

rnente do seu. grupo e funciona coma urn icone. Jarnais corno 	 urn

Ser humano.

Isto quer dizer que a indicaço de Rabassa	 Iextrern..

mente operat6ria, nias convm dar-lhe o quadro 	 explicat6rio
ilconveniente. Porque se hi her6is negros ou mestiços ou Tndios,

nffo ha heroinas negras nem rnulatas. Estas so apenas,corno jã

acontecera na poesia de Greg6rio de Matos, entendidas'corno ob

•	 jeto sexual. Nem sequer er6tico, rnas apenas brutal e 	 direta

rnente sexual, no sendo a mulata objeto das longas endechas

habitualmente consagradas is mulheres brancas. Nio s&tern da

do a atenço indispensavel a esta diferença: näo se flu a cor

te a mulata; ela 6 exaltada irnediatarnente, em função de 	 sua

carga sexual mais direta. Este cornportarnento extremamente

banal, e prosadores e poetas corno Trajano Galväo, Bittencourt

Sampaio e Melo Morais Filho tambm Se integrarn neste comporta

mento. Ou seja ainda, estes autores, que procuram salientar,

rnesrno de maneira paradoxal , a qualidade hurnana dos negros 	 e

•	
dos inulatos, reduzern constantemente a mulata a formas! sexual

mente banais e estereotipadas. Este fato reduz, como não 	 pa

dia deixar de ser, a intencão humanista dos seus poemas, po

que coisificando as muiheres mostram que a alteraçio I.introdu

zida nas praticas sociais 	 tao incompleta, que o signo nega

tivo persiste. Ou aparece at g reforçado.

Todavia, isso ainda näo	 capaz de irnpedir 0	 apareci
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mento de verdadeiros surtos de ternura, como no caso do rneio-

negro e ex-escravo Luis Gonzaga de Pinto Garna

"E4a maL beta e. £aJLmo4a,

a rnaL4 tLnda p4eX.Lnha,

.Da adu4.ta LZbLa ttainha,

E no Bka4LL pob'te e4c.itava!

Oh, que ,aadade.4 qu.e' eu tenho

D04 ;6eLL4 rnLrno4o4 ca'iLviho4,

Qaavtdo c'04 .tefl)t04 £LCLRhO4,

Eta bitLyjaaua."1

A irnportincia do poerna resulta da ntaneira comoll descre

y e a situaçio: a rnuher exaltada 6 urna °lihda pretinha", e a

fato do poeta salientar a beleza do negro .aparece como urn ele

mento rnoderrio, ou ati revo1ucionrio. Tao verdade e que 	 as

preconceitosos queriarn que 56 houvesse uma beleza bra 'nca, d!

H	 finida paradigmaticamente pelo Apolo do Belvedir. Par 	 outro

lado, repeta-se tarnb&rn urn estereotipo, Pinto Gama identifi

ca a escravá corn a rainha da Ltbia; este territ6rio 

F 
rnTtico

que, na cultura grega, designava a Africa do Norte, o territ5

rio antes dá Africa. Referncia jã importante, porque a Libia

ser5 urn dos territ6rios miticos mais constanternente 'evocados

e exalta4os pelo pan-africanismo angolEfono. 0 poeta seencontra

assirn nurn registro de modernidade que a sua poesia 	 'satirica

reforçara, pois opusera constantemente a negrura S brancura,

....
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em detrimento desta.

Na opinio de STlvio Romero, este poeta mestiço foi o

iniciador apaixonado e o entusiasta mais sincero da cousa abo

licionista. Por isso, todo o vigor de sua inteligincia reco

nhecida usou, sempre que necessãrio, em favor dos miserveis

escravos. Ademais, desprovido de qualquer complexo nurn 	 melo

veementemente racista, posicionava-se em riste, idefendendo

constante e publicarnente sua raça sem dela nunca ter Se enver

gonhado. Corn as suas stiras e dernais atividades inteiectuais

ia mostrando a brancos separatistas e a mestiços 	 inconforma

dos que a inteligncia, honestidade, generosidade, sensibili

dade, capacidade e quejandos so comuns a todas as raças. Na

qualidade de mestiço escuro, sua cor jamais serviu de enipeci

iho i sua desenvoltura, lisura, brflhantismo flterrio e per

severança na luta pela total liberdade da raga que tainbni ihe

pertencia e que aqui ji entrava no terceirQ scu10 de escravi

do.

Observa-se que os literatos desta fase queriam e busca

y am uma.literatura que expressasse a nossa raga e, por conta
I 

•	
disso, vascuiharam o nosso viver campesino, no intuito de fa

zer pesar todos os elementos 6tnicos. Nesta oportunidade 	 o

negro passa a ser olhado no sofrirnento do cativeiro e no 	 la

bor cotidiano 1 enquanto que o rnestiço exibido conio sendo o ge

nuTno brasileiro; portanto, negros e mestiços passam	 a ser

sentidos como concreta realidade e, inevitavelmente, 	 fazem

•	 parte da realidade brasileira.
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Para Silvio Romero, o processo de mestiçagem aqul rea

lizado se tifurca em mestiçagem moral e fisica, donde nenhum

brasileiro estä isento do processo, pois quem escapa de 	 uma

Se enquadra naturalmente na outra forma de mestiçagemL Na vet-

dade, este foi o grande instante de unidade nacional 	 liter

na corn vistas aos agentes morais e energia etnica.

Trajano Ga1vo i talvez o primeiro poeta que, receden

do a poesia de terna negro, em poemas como "A crioula tt , podia

ser considerado, e freqöentemente o 6, corno urn autor 1 levemen
te er6tico, frisando a força •lasciva e ex6tica da mul tier 	 ne

gra. Parece-me porm que, se	 tegttimo incluir 0 poeta mara

nhense neste campo particular, se deve tambim mostrar 1 que ele

näo fala em norne pr&prio. Os seus poemas repetem uma veiha pr

tica da lingua portuguesa: o poeta, homem, fala comose fos

se uma muiher. Este travesti potico podia ser perfeitamente

aceitävel se, como acontecia ji na poesia portuguesada Idade

Mdia, nos famosos cantares de amigo, •näo estivssemos peran

te uma dupla maneira de silenciar e de dominar a muiher.	 Por

que fingindo dar a palavra 	 muiher, se ihe retira to 	 equal

C

	

	 quer possibilidade de a ouvirmos falar de maneira	 aut6noma.

A ficcSo recusa a real idade e a mul her nos aparece assim como

um objeto manipulado, que não poder5 furtar-se ao peso amargo

da palavra que exaltando-a, mais no faz do que neg-a. 	 Tal

o sentido da dcima que segue:

"Ac .tambot, qu.aiido 4a.1.0 da pLnha	 M

C
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Vah cattuah, e davtço geiztLl,

.Sou henkoka, 40LL atta -'iaLnka,

wao c.attva, de e4ekaslo4 a

Corn ke.qaebILoh a todoh ahhcmb/Lo,

Voain £e.nçoh, ocUt.tarn-me 0 ombo,

Ft.tke paiLmah, apLauboa, akok.

Mah he aem oaha da&-me ama puna I
0 6eitoA tie ciumes 4e.hmunga, 	

20
Pega a .taaa, dezsnxtneha 0 -tambokY'

Saliente-se ainda a importncia da relação corn o	 fei

tor; o poema nos descreve a escrava corno utilizando de manel

ra estratgica a sua relaçäo corn o feitor, para rnelhor

afirmar. 0 que podia, lendo-se atentarnente a poerna, dar a en

tender urna perftdia da escrava. Mas tratando-se de urn poerna-

-ficço, convim talvez repelir esta rnaneira de ver. •Restaria

ainda, nurn registro purarnente psicanalitico, nos interrogr

sobre as razes que levarn estes poetas a se disfarçatern em mu

iheres, assurnindo, ern poernas constituidos na primeira pessoa,

corno 9 o caso da dcirna de Trajano Galväo, as t&cnicas e

astcias das rnuheres dorninadas para impor a sua autoridade.

Não tendo orientado nosso trabaiho nesta direço, näô 	 sera

oportuno abordã-lo, rnascomo se verifica a utilizaço da mes

ma thnica por parte do pdeta Nelo Morals Filho, crernos	 que

se deve indicar urna pista interpretativa que muito pode 	 aju

dar a esciarecer tanto a mecanismo' social do scu10 XIX, coma
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a funço do imaginrio.

Na verdade, se t1eio Morais Filho pertence ao grupo de

poetas que lutou pelo nacionalisrno em detrimento do estrangel

rismo, e se a sua major importincia reside taivez no naciona

lismo que vai envolvendo a natureza exterior, e não recusa ne

nhum dos elementos que integram a formid g vel complexidade das

etnias brasileiras, neni por isso ele Se furta i situação ambT

gua que ji detectamos em Trajano. Corn efeito, em poemas corno

"Mae de Criaço", Melo Morals Filho mostra o lado digrio da ra

•	 ça negra, como faz parcialmenteern "Mulata". Uma vez mais, nos 	 I
SI

encontramos face a falsa palavra das rnesticas; os poetas ma s

cuiinos, normalmente oriundos da burguesia, eliminarn a 	 pala
Uj

vra autntica da mulata, substituTda por afirmaç6es que, enunj

ciadas tambm, neste caso, da prirneira pessoa, nos colocam Pe

rante a tcnica do travesti. Els mais uma amostra:

"Ea 40U malata va.Ldont,

Linda, £ace-bta, m1no6ct,

QUaL4 mtttt&4 b/taflca4 nao 6a-o!

Te.nho /Leqaebnobn?aLo beloh,

Sc. a. noZ.tc hao niecu cabctoh,
21

0 dLa c. nic.0 eo&aça.o." (

Pura exaltação fTsica da muata, mas a que preço? 	 Re

pare-se que ea nos e mostrada apenas no piano da beleza fisi

ca, qe implica e precede a exataçao er6tica: vaidosa,	 un

0



	

•	
da, faceira, mimosa, superior a urn grande nUmero de brancas.

Os autores se conjugam para explicar a preferncia que eles,

e a sociedade masculina brasileira, däo a mulata. A exaltaçäo

dos valores flsicos destas rnulatas 6 destinada no a exaltar

a mulata, mas a justificar o comportamento dos homens	 brasi

leiros, e sobretudo dos burgueses. A superioridade assumida e

afirmada pela mulata, näo	 a expressäo da realidade cia mula

ta, mas traduz corn a exatid go que se podia esperar, a maneira

como os burgueses brasileiros reconhecem a maneira comb conso

	

141	 niem as mulatas. Se os "requebros das mulatas säo mais 	 belos

que os das brancas, tambm isso	 juTzo exterior, processo de

coisificação. Parece-nos necess5rio salientar estes elementos,

paa podermos interrogar a respeito da terrivel	 ambiguidade

de unia parte importante desta poesia, abertamente interessada

pelas personagens de cor, sern jarnais conseguir desfazer-se do

peso alienante. Mas não encontramos uma coincid gncia entre a

prãtica social e o imaginärio literãrio?

Bastide considera f1elo de Morals Filhocontinuador da

tanica castroalviana e, tambm urn elemtno de transiçio, 	 no

itistante em que faz o foiclore despontâr na •poesia, criando,

desternodo, a verdadeira poesia popular. ! ainda corn ele que

a ciEncia penetra e se ajusta corn a poesia. Lie 	 igualmente

responsãvel pela introciuçäo do folciore, elemento novo e pecu

liar, que garante o talento e a genialidade deste 	 excelethte

inovador da poesia. Afastando-se de todos os demais	 poetas,

encontrou a ess?ncia da poesia afro-brasileira. Falgrado 	 tu
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do, Nelo de Morais Filho- nio se esquivou da poesia 	 socio15

gica.

Dentre os destacados bardos propulsores do firn do cati

veiro no Brasil o mais lembrado e conhecido, sern dUvida, 	 o

poeta Castro Alves. Fol ele que corn versos ousados pintou os

dantescos quadros da escravidäo e corn isto trabalhou coraçöes

e incentivou vontades, coisas que operararn e levararn a Prince

sa Isabel, nurn s5 decisivo art igo, a declarar extinta a vergo

nhosa escravidao negra no pals.

Na verdade, o poeta baiano se levantou firmernente con

tra todos os tipos de opressäo. Colocou-se do lado do oprirni

do, clarnando pela libertaçiodo homern. Protestou contra qual

quer forma de escravidäo, fazendo jus ao epiteto de 	 'poeta

dos escravos" e não dos negros cativos do Brasil. Evidentemen

te que a escravidão negra aT estava inclua, pois chibateou-

-se corn veernncia e g rand j loqb gncja, tranformando o 	 assunto

num grande terna social e, corn base neste particular, rebelou-

-se contra toda e qualquer forma de escravidäo humana, inde

pendenternente de raga, lugar-e crença..

Para Bastide	 ele o poeta dornomento sociol6gico,pois

o que o preocupav.. de fato no africano 6 a sua condiçäo de es
cravo. Como eterno admirador de Hugo soube na hora aerta trans

format- a luta socialjsta em batalha anti--escravagista, ponto,

onde se encontra o seu grande rn&rito. Posicionando-se 	 desta

maneira, compreendeu que a escravidäo no era urn fato 	 brasi

leiro, essencialmerite, mas uma categoria sociol6gica,donde o

C
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seu interesse major ter recado no fato social e no na raga.

Entretanto, fol destacando o sofrimento e a dor, conipanheiros

in .separãveis de todo e qualquer elernento oprirnido, que se co

loca do lado do escravo negro brasileiro, porquem muito bata

1 hou.

Värios sao os autores mestiços brasileiros, de 	 valor

ou näo, que se desviaram do tenia negro. Na poesia, 	 ' node-se

evocar Tobias Barreto e Laurindo Rabelo que, apesar do	 reco

nhecidcntalento, no se concentraram no seu parente 	 negro;

do contudo, jamais puderam esconder, em suas produçöes, a nota

rnelanc6lica advinda da raça negra. Vale dizer que, o brasilei

ro mestiço de negro, claro ou escuro, nunca poder5 oniitir a

sua ascendncia e nern se desviar totalmente dos problemas ou

legados da raga.

Fora alguns precursores, os verdadeiros parnasianos co

locaram de lado a questão negra, pois, por imperativo da 	 po

ca, vo]'taram-se para a Arte pel a Arte e se despreocuparam corn

o social.

No entanto, pode parecer, seguindo de perto as explica

cóes dos historiadores da literaturabrasileira, quec parna

sianismo pos ternio a esta preocupacäo corn o social e, 	 mais

particularrnente, corn a questo da gente de cor, negros e mula

tos. Mas bata atentar na obra de Gonçalves Crespo, para nos

darmos conta do otimismo dos historiadores. Na verdade, este

brasileiro, exilado em Portugal a partir dos dez anos,	 educa

do no Minho, licenciado em Direito em Coimbra, casado corn uma

C



63

grande burguesa branca e Intel ectual , a portuguesa Maria Arnj

ha Vaz de Carvalho, jamais se p6de separar do sua origem bra

sileira, que a cor da pele impedia de esquecer. Mulato muito

escuro, Gonçalves Crespo, parece ter sido urn hornem assaz feio,

que superava esta condição fisica con o seu talento dé decla

mador.

Ias na sua poesia aparecem evocaçäes contTnuasie signi

ficativas da vida brasileira, descrevendo a vida na roça, mas

tambm o destino acre das vol has escravas, mucarnas de negros

e de brancos, que as abandonam rnais tarde. Kais ainda, 1 Gonçal

y es Crespo, que as histörias da hiteratura portuguesa conside

ram apenas como urn dos chefes do parnasianismo portugu&s,

autor do primeiro poerna consagrado a uma negra, no poesia do

lingua portuguesa. Se encontramos at agora as muhatas ' , sobre

tudo a partir do Greg6rio.de r;atos, Gonçalves Crespo introduz

essa personagem nova, que perturba e inquieta os quadros 	 so

dais ehiterãrios.	 -

Se os portugueses excluern a parte brasileira da - sua

poesia, aceitando apenas a arte urn pouco fina do parnthsianis-

ta, e.se os brasiteiros o recusarn_devido a ter-se _nat'uraliza

do portugus, morrendo como deputado as cortes 	 portdguesas,

acreditarnos que ele	 merecedor do urn lugar neste	 panorama,

na medida em que o interesse concedido aos elementos Istrutu

rais brasiheiros a impedem de se separar da via	 brasileira.

Trata-se, neste caso, de uma revisäo necessiria das histörias

1iterrias, que nos	 irnposta pela anihise deste ternadas per
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sonagens de cor. De resto, Gonçalves Crespo situa-se entre Os

primeiros poetas a se interrogar sobre a sua condiço de mes-

tiço, que lhe parece como profundamente negativa.

Neste caso particular o poeta nos esclarece, mais	 do

que nenhurn outro, sobre o tratarnento que podem ter recebido

os negros e os mestiços brasileiros na veiha metr6pole portu

guesa. Decerto jã sabTamos alguma coisa a respeito, na po1mi

ca eritre Manuel Maria Earbosa du Eocage e Domingos Caldas Barbosa.

Vas nao possuTmos nenhuma reflexäo de Caldas Barbosa a 	 res

peito da sua situaçäo g tnica, ao passo que Goncalves 	 Crespo

salienta a carga repressiva caindo constantetnente sobre a yen

te de cor, e, mais particularmente sobre a brasileira, na	 so

-	 ciedade portuguesa.'j  
22

Cruz e Souza, o mais perfeito simbolista	 brasileiro

cujo reconhecimento levou Ai p honsus de Guimaräes a ihe	 din

gir o apelativo de "Dante Negro", no inTcio de sua trajet6ria

literãnia, sofre influ&ncia de Castro Alvese da chamàda poe

sia de circunstncia. Assim, foi pelo caminho do	 Roniantismo

social e sentimental que utilizou-os escravós do.nstantemente co

- mo tema poi s como negro, fil ho de escravos e permanenterob

jeto de preconceito, n go hesitou em assumir atftudes abolicio

nistas e literrias. Sob a igide da influncia castroalviana,

centrali-za corn genialidade o drama da condi10 hurnana drama

mais agudo e vasto que o do escravo; esseassunto, alias, foi

repisado pelos poetas comemorativos e circuns-t-án-ciajs.

Dentre os poetas modernistas que abraçaram o tc:ma	 ne

C



gro, destaca-se Mario de Andrade corn os "Poernas da Negra",

presentando novas emoçes, distante, portar,to, daquelas

çöes frenticas coniurnente associadas	 poesia dedicadaa negra

e sua parenta mulata. Tarnbm Jorge de Lima, corn "Essa	 negra

F y 18", produz e oferece a nossa literatura urn dos mais belos

poemas de terna negro.

-	 0 nordeste pelo cultivo da cana-de-açücar, algodäo	 e

outros abriga grande quantidade de escravos negros que 	 se

foram espaihando e se miscigenando por toda a regiäo é hoje,

naturalmente, integram-na. Isto nos faz compreender porque a

poesia popular no podia deixar de lado o tema da esc
11

e o problema do negrismo. r por isso que no drama da nefasta

escravido negra, o preto e o niestiço sao cantados pelos 	 poe

tas populares nordestinos, o que ë feito ora em tom 	 F s;rio,

ora em tom jocoso.	 F
Muitos sao os foihetos dedicados ao assunto, e, alguns

so at; calcados.em produçöes jã existentes como o caso do

foiheto "A Escrava Isaura".

0 foiheto de cordel "Pôrque	 que em 60 Negro vai	 vi

rar Macaco", do poeta Seny, relata, corn •ares tie grande zomba

na para ambas as partes, o despeito de urn fogoiö que ao 	 to

mar a conduçäo depara-se corn urn negro acompanhado de sua namo

rada loura. E corn base neste pretextoque o poeta desenvolve

o assunto atE rnostrar a nietarnorfose constante do tTtul , o.	 [is

urna arnostra:
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	 "Vzeni qae neg/Lo ptouem

da rna.ld-Lça de Ca-tm...

pottam eu ja £t nun £-tvlto

que d-tz-tcz rre4mc a34.tm:

que ne-'ta vein dana: ot-tgem,

de oattia coaa ina.c4 'tuJjn..

Todo neg-to qutuido 4aa

tern ea-tAiktga de cxLLa.

peuta de yieg)to	 aambctto

aeo de negJtO emachtZa

neg/Lo veni darn cAazarnento

duma onça e ant goxJJc.	
(23)

Quase no final, ap6s a resposta do negro ao fogoi6 que,

por sinai näo poderia ser de outra nianeira, apesar da agressi

vidade fTsica,enconträ-se o que segue:

"Fx-t4.te ate neg&o -tote

. qae rtc.o MLpoJt-ta s e Jana,

ze e j3ke,tO 6ica c-cvtzento

e xe'ponde eata ahLaana.

4e negkO v-Utan traccLco

b-tanao va-t vL'tak banana" 
( 24)

poeta 3oo Martins de Athayde, corn IlHistöria	 da

.
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Escrava Guiomar", trata de urna escrava comas mesmas ivalida

des e caracteristicas da personagern Isaura de Bernardo Guinia

rães, enredo, corro	 nos referirnos, tarnbrn transforrnado	 em

fol he to:

"—Senhojta, dLsa ía Gwtonia/t

de qua £e)ve educaçao

a toda a m.Lnha beZeza

p&ct v.ue)t via eec-'Lau.Ldao?

.oao t)tct4te4 de 6ino iLuxo
(25)

mah qua nao tern eotaçao"

Efetivarnente, a luta pela entrada do negro na nbssa poe

sia, foi paulatina e constante. De Gregörio de Matos áos poe

tas conternporãneos v-se de tudo em re1aço ao preto e ao mes

tiço. Apesar de poemas isolados e desassociados de qualquer

movimento, diferente do que originou a escola afro_antilhana,

constata-se, em verdade, a existncia de negros presentes na

poesia, bern corno a poesia escrita sobre temas nitidarnente ne

gros.	 I'
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2.3. 0 Etemento de. Co't via Ficçdo Pomane4aa

No Brasil, logo que a prosa de ficçäo se inici 	 o	 ne

gro e o mestiço são colocados, so que na sua conhecida posi

cäo de pano de fundo, devido as suas funçes e re1aç5s so

ciais no arnbiente brasileiro.

0 negro corno parte integrante do ambiente de trabaiho,

seria forcosamente parte dos cenas de romances que se 	 empe

nhassem em retratar, tanto o ambiente urbano, como o campes!

no.

Se nos braços negros que se concentravai a base da

nossa econornia, era natural que essesnegros fossern jimporta

dos-em massa como, na verdade,forambem-como,'-por" quest6esf::

ainda econOmicas, fossem estimulados para a ripida muitiplica

ço. Este aumento quantitativo, se deu, como ji se sahe,	 em

rnaior escala, graças ao cruzamentG entre a.s ragas	 extremes,

particularmente entre portugueses e africanas, gerando o mula

to.

Aqui , o romance começa corn ares de preocupacãoj corn	 a
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realidade nacional e, por isso,ros acontecimentos e 	 paixöes

se sucedem num perfeito clima de verossimilhança. t desta for

ma que a realidade pr5pria da sociedade brasileira e expres-

sada, no afã de clarificar a visäo do paTs, coisa tao nitida,

por exemplo, nos romances de Franklin Tãvora. Assim, säo evo

cados meio, espaços geogrficoe social, onde Se deserrola	 o

eiiredo, teridendo-se j -a para o regionalismo, oportunidade que

cada autor encontra ao procurar retratar costumes, tipos huma

nos e fornias de vida tais coma a social, a urbana e 	 agreste

em seu ambiente nativo.

t tarnbm desse des ejo de be  servir as letras bras ile!

ras que surge, entre nos, o romance hist6rico, procurando res

tabelecer e valorizar a nosso passado heröico elendrio. 	 Es

ta tentativa de valorizaçio dopassado aproxima o real do ima

ginãrio e facilmente, encontramos nos romances de Alencar 	 o

pioneiro desse tipo de romanceentre n5s, o 	 intercruzamento

da pura hi störia com o indianismo ideal izado e tudo em favor

da retrospectiva indispensvel a urn nacionalismo literrio.

0 primeiro romancista brasileiro e,provavelmente,o mu

•	
- lato Teixeira de Sousa comO FLthod .o :Pe4cado,t 1 em 1843.

	

Em sua carreira de ficcioni.sta, Teixeira de Sousa 	 dei

xa transparecer naquela e em outras obras coma: A Piiov.LdEncLa,

e Aa 6altatidadez, uma forte dosagem de simpatia e	 aco

lhimento a negros e mestiços, pois, em todas estas	 ptoduç6es

encontramos o preto no estatuto de fidelidade aos	 senhores.

Entretanto,	 born que se sal iente que este estatuto focal iza
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do tinha urn prop6sito outro. Ou seja, sempre que as senhores

se deparavam corn situaç6es infinitamente dificèis, mostravarn-

-se irnpotentes em resolvi-las, ocasiäo em que o negro ou rnes

tiço entrava em açäo solucionando e liquidando empeclihos he

roicamente, conduzindd, corn isto, o colonizador a urna	 tinica

saTda justa e digna: 	 prerniã-lo corn a alforria.

Esta forma de questionar do prirneiro rornancista de nos

sas letras, parece querer conciliar as dues ragas, poi.s 	 per

tencendo a ambas, transforma o negro num eterno her6i	 onipo

tente, enquanto que o branco nurn reconhecido e justo.

Digno de destaque, pelo propösito deste trabaiho, I a

1ouvaço ou posicao panegeristaque este romancista toma e faz

a formosura de uma mul her negra em A Pnou.Ldlncth,	 exaltaçäo

de encantos, cheia de graça enacionalismo.

Certamente, utilizando o modelo literärio VA 	 Cabana

do PaZ Tornd6, de Harriet Beecher Stowe, publicado em 1852, a

maranhense Maria Firmina dos Reis, publica	 em 1859, ern Säo

Luis, o "romance original brasileiro" U/14wta, descrevendo as

relaçaes inter-Itnicas no Jiaranhäo. IJina frase explode logo

nas primeiras pginasmostrandqo:carterbruta1da:escravatu

ra, que esmaga as almas e as corpos, ao rnesmo tempo que anun

cia a inelutabilidade de urn tempo em que as diferenças desapa

recerão de mane.ira definitiva:"dia_vir ern que os .homens- re
26

conheçam que sao todos irmäos".' 	 '	 E no capitulo IX consagra
(27\

do a preta Suzana 	 a primeira romancista de nossas letras,

denuncia os bakbako4, sendo estes no as africano,s, mas	 sim

[1 r

40
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os negreiros brancos que capturarn na costa ocidental as afri

canos desprevenidos e indefesos. Este romance que, no estado

atual dos nossos conhecimentos, representa a primeiratentati

va de dar aos africanos urn perfil humano, alterando, por con

seguinte, os paradigmas da ficçio em lingua portuguesa, reve

la a atençäo prestada is prãticas estrangeiras. A l6gica	 da

importacão deste modelo	 evidente, mesmo se devernos !reconhe

cer que a sua precocidade ihe nega qualquer intervenço 	 efi

caz, corno de resto aconteceu.

Vas sera todavia durante a quinta fase que a niudança

serã mais radical. Outro romance brasileiro consagrado ao pro

blema, particularmente aos mulatosa 	 ode AluTsio	 Azevedo,

publicado jä depois da abo1iço. 0 fato. de ordois 	 romances

terem sido escritos por autores maranhenses confirma o 	 •que

jä foi dito nas entrelinhas )näo sendo o romance um reflexo di

reto da real idade, no pode todavia eximir-se ao peso da pra

tica social. Porque nerihum romance consegue jamais escapar I
trama do momento em que I escrito, pen.sado ou publicado.

Joaquini Manoel de Macedo escreveu uma trilogia de 	 ro

mances contra a escravidão, todos reunidos sob o titu1OA4 v 

ttma.4 aLZgozQ..6. Ja no seu romance Mo.'ten.ñnha, focal iza a convi

vncia de brancos e negros, podendo-se observar a 	 constante

jnsia dos escravos: liberdade talvez sem preocupaçäo corn 	 os

melos que as levassem a ela.

Outro autor romlntico que sempre ptOcurou a regro coma

personagem secundaria foi Bernardo Guirnaräes. As suas obras,

C
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•	
corno a de quase todos os seus conternporneos absorve o negro

apenas coma pane indispens5vel do espaço onde a hist6ria se

desenrol a.

Na verdade,Guimarães procurau, no aborigene e no escra

vo, apoio ternItica. Em suas obras a evocacäo do negro i 	 urna

constante, mas este negro de Bernardo, nunca i demaisrepetii,

näo foge	 regra,	 quase sempre urn figurante. Ou seja, 	 Ber

narda rebelou-se contra a escravidão, mas, sern se aperceber,

mostrou que o dever do negro , efetivamente, a de servir sern

pre corn muito servilismo. Entretanto, em A E.oen.ava 14&a&a, ye

rifica-se que o autor foge da cornposiça dos seus demais 	 ro

mances. Nesta obra a personagern	 escrava porque sob esta con

diço nasceu. Icaura nos ë apresentada corno sendo de tez cla-

ra, corn tadas as caracteristicas da raga branca, fina de ati

tudes, inteligente, educada, prendada e de rnuito born caräter,

mas corno n5o era forra, tarna-se, apös vrios transtornas, VI

tima dos desejos sexuals de Le&ncio,senhor devasso e arnbicio

so. Neste romance, a autar evidencia ate que ponto podia che

gar a escravidbo entre n6s, pois para tanto, bastava hpossulr

urn pouco do sangue negro e nbo ser alforriado para estar 	 su

jeito do mais cruel tratamento e ao mais feroz	 desrespeito.

Le&ncio, ante a recusa de suas propostas amorosas, retira to

das as regalias da escrava, lembra-ihe sua condiçbo € a subme

te a todos os rigores do trabaiho e tambh do castigo ftsico,

reservados aos escravos negros.

Ao lado dessa hero9na rornntica, Bernardo apresenta ou
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•	
tras personagens negras que, colocadas como coad,juvantes

adversrias da personagern central, embora secundirias, inter

pretarn papis importantes no desenrolar do enredo.

Tambm Vicente FIix de Castro) em 04 komen4 tie s angue

OLL 04 60irnCji-to4 da e4exav?Ldao, cria varios personagens tai 

como: o feitor cruel, o senhor malvado e o negro feiticeiro,

que servem de prot6tipos para os romancistas posteriores.

Urn exemplo interessante	 o de Manoel Ant6nio de Almei

da em Mrn5x.La4 tie am 4akgektto de m-LLZaLa4, onde mostra, a in

tegração entre negros, brancos e mestiços, introduzindo nisto

uma nota nova. As personagens negras de Ant6nio de 	 Almeida,

dispensarn toda e qualquer infase a raga. Inicialmente, o lei

tor näo percebe que esta ou aquela personagem 	 negra,	 bran

ca ou niestiça.

Segundo Lucia Niguel-Pereira, näo havia, no	 Brasil

qualquer preocupaçäo social no romance brasileiro at o Natu

ralismo. Assim, foi em 0 Mat&to, .que Aiusio atacou o precon

ceito de cor, tomando todavia algumas precauç6es, embora 	 o

Brasil se encontrasse entäo em plena efervescncia da	 Campa

•

A fi.gura central i a de Raimundo, urn mulato que, educa

do parcialmente em Portugal, jamais desconfiara da sua 	 or!

gem. Note-se, de passagern, que se trata de uma situaçäo exis

tencialmente impossTvel, dada a maneira corno Os	 portugueses

-

	

	 sempre estigmatizaram as pessoas de cor, mesmo t gnue.	 Nas

Aluisio Azevedo pretende mostrar qué 40 no Btaoii o preconce!

•
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to de cor podia ser tio rigido, forçando Raimundo a reanalj

sar as relaç6es consigo pr6prio e corn o rnundo.

Flas a verdade que o conLto he e4.tabeLtae nao entke

a. hocie.dade b&a4.LZeLka e. a mu.Eaio, mah 4Lm enbce a g)tapo de

pO)utugu€4C.4 b&ancoh e. a mai.ato bkah.Ltc.iiLo. 0 elementd que f'az

detonar a situaço se centra em torno da preferncia apaixon!

da de Ana Rosa, a filba branca, peZo pninio niata.to, &pehoJi de

bachakei em d-Ute-Lto, aneicLo%mente pitornettdo., ao empktgada de

heLL paL. Ou seja, Aluisio Azevedo desloca levemente a proble

ma, certamente para no ser obri gad 'o a afrontar a sua sociedade.

Se das relaç6es impostas par Ana Rosa, resulta a grav

dez desta, mais grave ainda	 a resultado para RaimunJo,	 as

sassinado	 falsa-f pelos hornens brancos da farnilia portugUe

sa de Ana Rosa. Todavia, no esquerna do romance, nio baste a

eliminaçäo de Rainiundoi se deve ir mais a1m e por isso Ana

Rosa aborta, para elirninar a Ultimo vestigio das relaç6es cul

posas entre a branca e a mulato. Situacäo que nos mostra o es

quema de relaç6es seguinte:

Rairnundo	 branco em Portugal- - 	 -

Raimundo = mulato no Brasil (=negro ou = escravo)

Ana Rosa ligada a Raimundo

Farnflia branca portuguesa/Raimundo mulato brasfleiro

Morte de Raimundo/exigindo abol-to de Ana Rosa

Porque para perrnitir a rela-çäo normal e fecunda de Ana
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•	 Rosa corn o empregado de seu pal, que deveria dirigir U 	 neg6

do quando este fosse veiho ou desaparecer, näo bastaa a eli

minaçäode Raimundo. A sua marca fTsica deve ser tambiim elimi

nada, sabendo-se embora que Ana Rosa no i rnais virger. Pior,

sendo conhecido o fato de ter sido Ana Rosa que atacoU sexual

mente o primo. Sem culpa pessoal; todavia, o mulato 9 ,1 0 agen

te do pr6prio diabo, e o excesso sexual dos mulatos	 laparece

aqui corno urn elemento capaz de alterar a boa organiza.ão 	 do

mundo.

•	 Eis a situaço paradigmitica, que näo coloca o romance

de Alutsio Azevedo entre os romances mais claraniente denuncia

dores, porque existe ainda o copromisso, associado aurna in

•	 formaçäo deficiente, visto Raithundo no poder ter ignrado em

Portugal o grupo a que pertencia. Mas podem.os admitiri q ue	 a

•	 prirneira parte salienta o caräter normal da inteligndia,	 da

•	 beleza e da sexualidade dos rnulatos. A prova esti na	 paixão

a que se submete Ana Rosa. Mas a segunda parte nos deixa pe

rante urna certaL;arnbiguidade, na medida em que Raimundcc "deson

ra" a prima, näo sendo capaz de resistir a tentaçao, Coma te

•	 na feito urn cavaiheiro branc6. Aqui. ornulatbL.se •rnostr: -

nado pela sua prapria animal idade. 0 que expi ica o ah4rto que,

deixando urn rastro de sangue na casa de Ana Rosa, •mosttra que

qualquer relaçio anormal corn mulatos termina inevitaelmente

no sangue derrarnado em excesso: tanto o do crime, comd o do

aborto. Duas vidas humanas se perdern assirn, sem contrta-parti

da.
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A normalidade se pode regressar quando a sociedade irn

p6e a Hgaçäo preferencial entre dois brancos. Aqui apaz se

restabelece e o mundo pode recuperar a sua homogeneidáde. Pe

lo que se podia concluir que se urna parte do romance de Alul

sio Azevedo pode denunciar as prticas discriminat6riEs deste

pertodo hist6rico brasileiro, a segunda nos coloca Petanteurna

interrogaio. Näo pretendemos responder de maneira cata1 a Si

tuaçäo, mas näo podiarnos furtar-nos a consagrar mais algum e

paço a unia obra que aparece ainda hoje corno fundando urna vi

so nova face ao problema do hornern de cor e das suas e1açes

corn as muiheres e a sociedade branca.

Em sua obra-prima 0 Co'ttLço, negros, rnestiços d portu

guieses se inisturam. Aqui, AluTsio se revela urn excelente natu

ral ista, e se pode constatar urn verdadeiro arn1garna d& explo

radores e explorados.

No que se refere a preta Bertoleza, o autor cordena a

escravidio negra e o 4uadro da vida e da morte desta pobre es

crava i rnais urn testemunho da extrenia odiosodade a que podia

chegar a escravidio.

Ingi g s de Sousa & mais urn rornancista desta .fas que se

preocupa sorn a situaçäo dos ezplorados. No seu romance ItL4t5

itLa de am peaccdot, retrata, corno documento social, a 	 luta

do explorado contra o explorador na Amazonia. Este aut'or 	 pa

raenses denunciaque na sua região, a lei favorecia semprè 0

mais forte. Como um escritor detranicSo para o Realismo, pin

ta, em moides rominticos, a escravido do povo peios chefes do

•
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10	 lugar, no auge da cultura do cacau que antecedeu o surto 	 da

borracha. Assirn, na obra citada, v-se clararnente a luta 	 do

mulato ambicioso, ivido, portanto, do ter e do ser, contra o

branco que se recusavà em n5o oaceitar corno seu igual

No CacautLo.ta focaliza as desavenças entre Miguel, re

presentando o branco e o tenente Ribeiro, mulato que àscendeu

economicamente pela exploraçbo aos vizinhos pobres. Sob o Pre

texto do amor de Miguel pela fliha do ten ente e a lutü 	 por

questóes de terra, apreende-se o conflito entre duas 	 raças,

duas camadas sociais e, por conseguinte, de duas 	 concepç6es

de vida.

Adolfo Caminha corn Born C1t.LouLo, toma urn negro coma per

sonagern e sèm muitas expi icaç6es o vai desenvolvendo de modo

que, dos trabaihos do eito e da fazenda, chega i rnarinha, on

de desenvolve mais ainda a sua musculatura e energia. Nos de

mais aspectos, o negro cresce livremente, mas instintivarnente

a ponto de não ter noçbo sobre o bern e o mal

No seu ofccio de marinhagern, conhece e se sente vioen

tarnente atraido por urn grumetelouro que o empolga e transfor

ma. Esta tfansformaçbo alcança os extremos, poisde submisso

chega a arrogincia; de zeloso a preguiçoso; de brando • a valen

tao e rixento.

0 maranhense Graça Aranha-assimilou, embora em propor

çes desiguais, tanto do naturalismo como do simbolismo 	 sern

se escravizar e, juntamente corn Euclides da Cunha, inaugura o

romance social. Em Caita, rene elernentos at entbo dispersos

t6
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e mal aproveitados. r corn Graça que as preocupaç6es	 sociais

do rnoniento entram, efetivamente, para as letras. Olhou todas

as manifestaç6es da vida. Seu cenrio era 	 brasileirissirno,

mas o conteido enfaticamente humano. Ou seja, a urn so-	tempo

soube ser universal e nacional. Persegulu a realidade pr5ima

sern abandonar o universo da poesia e dos conceitos.

canaa,	 estruturado pelos principios filos6ficos Pre

feridos do autor, mas s6 definidos mais tarde em A E4.CetLea

da Vida.

•

	

	 Na opinião de Lucia Miguel-Pereira, Canaa näo chega a

ser urn livro de tese, antes tende a provar a superioridade do

colono branco sobre o nosso mestiço. 0 autor se mostra pessi

mista em relação i nossa gente e lembra em tons idlicos 	 o

trabaiho da col &nia alemã.

Apresenta o brasileiro corn urn eterno e prafundb senti

mento de inferioridade racial. Mostra como o povo se 	 divide

erngrupos, preferindo descender de ingleses, franceses, 	 ale

mäes ou norte-arnericanos, rnenos de portugueses e negros afri

canos, porque nada ou quase nada-valam.

•	
Sabe-se, no entanto, que todos-os europeuse

ricanos são racistas. 0 fato de descender de outros europeus

que não o portugus, ern nada adiantaria. Tudo que podia ocor

rer era urna simples troca de senhor sob o mesmo jugo,	 p015

franceses, ingleses, holandeses e outros, tarnbrn	 adquiriram

possess6es na Africa, Asia e na pr6pria Arnrica e, corno 	 os

portugueses, dorninararn, escravizararn, explorararn :3	 Jcpouc&s

•
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chances de desenvolvimento ofereceram aos nativos.

Graça, pelo desejo de urn Brasil desenvolvido,	 frisa a

desorganizacão nacional em oposiçäo prosperidade aleni g . To

davia, atravs de seu porta-voz Milkau, afirma que a mistura

das ragas viria a civiiiz-1as.

Lima Barreto, apesar de se dizer distante de Machado

de Assis, apresenta, na verdade, posiç6es diferentes, mas que

se assemeihavam no temperarrento iiter g rio. Como Graça, rompeu

a estagnaço nas letras e de urn certo niodo substituiit 	 Nacha
C

a	 do.
-F	 Iii

I.-
Vitima de preconceitos por ser mulato, agiu diferente C

-

	

	 mentederachado, neste ponto. Enquanto este procurava fugir da 	 Q
questäo racial colocando em suas obras o seu parente ne-gre co

mo rnera parte integrante do ambiente descrito, visão racista

e europia, Barreto vale-se da arte para abordar a uni j o	 da

humanidade e colocar a necessidade da comunho entre 	 homens

de todas as ragas e classes.

Em VLdc. e Mo-t-te de. M.J. Gonzctga de SE, o protagonista

questiona sobre a efic g cia do homem se instruir ou nio. Efeti

vamente,ss p-erguntas se referern a todos os homens, 	 coritudo

elas parecem se destinarern aos mesticos, pois em reliição 	 a

eles, se enchem elas de maior intensidade e angüstia. Oti	 5e

ja, o ponto premente tocado por Lima era o probi-ema da adapta

çäo do niulato educado, no rneio a que ascendia. }a1grado ter

tentado e aparentado ser superior as rejeiçes, pelo fato de

ser mulato, foi, na verdadem c,ruelmente magoado por essa con
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tingncia. No caso vertente, tanto nesta obra como em Reao.'tda

ç3e.a do eciv.vao I4&7a6 CainLnha, os personagens so revelado

res desta condiço do mulato num selo racista.

Pot' melo de Isalas Carninha, tenta provar que Os mesti

go  SiO uns eternos fracas sados e aqueles que a par entam triun

far, devem-no ao sacrificio da dignidade e da compQstura	 mo

ral. Por isso, enfatiza que a inferioridade dos rnestiços	 ngo

intrTnseca, mas oriunda da grande luta que ihes fazim 	 per

der todas as energias. Compreende-se, que os mestiços so yen

cidos pelo cansaço ante a feroz armadliha preparada pelos bran

cos racistas.

Na verdade, procurou insistentemente analisar a injus

.tiça social em funçio dos mestiços. Combateu corn veem&ncia e

persist&ncia a sorte das donzelas mestiças, traçadas ;- pelos

valdevinos considerados de boa familia. Focaliza a 	 situação

das seduzidas apös o primeiro contato sexual, o que ap6s tor

nar-se do conhecimento de todos, levavam-na . a serem liagressi

varnente repudiadas e definitivamente isoladas. Todo este corn

bate e sucessivas reprovaç6es sobre educaflo e a maneira aco

modada das rnestiças atingidasy ante as represses--sociais, saa-

encontradas em C.La&& do4 Anjo4, onde mostra o drama de muitas

geraçöes de muiheres de cor do mesmo meio.

Rabassa considera ReZ i&2no, de Coelho Neto cono o Pri

meiro romance moderno de importncia, que trata de urn tema

gro. Por isso o considera tambm como precursor.

Este romance conta a hist6ria do escravo Macambira que

II
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sal vinga do senhor que ihe deflorara a noiva. Era descendente

de linhagern de reis africanos, 1oo era urn rei-escravo. Mesmo

nesta condiçäo, conserva as tradiçöes de sua estirpe 	 africa

na. Entretanto, apesar de escravo, no	 pintado corno urn ser

revoltado por sonhar corn a liberdade. Apresenta-se como 	 urn

disciplinado, o que ihe torna o braço direito do senhor. Cons

tata-se qua	 pel 0 ci urre que Macambi ra se volta contra	 os

brancos e näo pela altivez natural de urn descendente de reis,

a de urn ser scm liberdade.

Nesta obra, Coelho Neto, retorna o terra da escravidão,

mas ideal iza her6is, procura o elemento misterioso e pitores

co dos ritos negros corn todas as caracterTsticas iTricas e ro

rninticas que destoarn, clararnente, dorealismo do tema.

JUlia Lopes de Alnieida, em uma de suas melh.ores obras

A FctrnZL,La MgdaLxo4, f a l a d  aboliço-e registra vrias c e n as

de costumes paulistas.

Outra personagern interessante e Maria Bonita, criaço

de Afrinio Peixoto. Na obra Ma/tLa Bonita, a autor se centrali

za no idilio da cabocla Maria corn o companheiro de infãncia,

rico e de casa-grande. Finalrnen"te evTidencia quea*be1 ezat; da

jovern a torna vftirna das circunst&ncias.

Xavier Marques, procurando reconstituir a vida baiana,

- no seu romance Fc.Lt.LceL&o, mistura neyros a brancos, feitiça

na a catolicismo.

Urn livro que possul varias personagens decor
	

L 

zLa-Homem, de Domingos Olyrnpio, mas as personagens nb
	

sao

10
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apresentadas corn consci g ncia racial, pois a questo de cor em

nada influi sobre a hist6ria em si

Neste particular, .jã fdi visto o caso de Antonio de Al

meida; agora temOs o de Domingos Olympio e, a exemplo deles,

v5rios sao os esc.ritores que estruturam suas obras nesta 	 rues

ma condiçEo, onde s6 incidentalmente se consegue saber que h

personagem de cor na obra . Isto , nEo dei xa de ser urn dos pro

blemas c ruci a is para o estudo do negro ra nos sa lit era tura.

Em LazLa-HameM1, a principal preocupaço do autor esta

em mostrar as distinç6es racials. Ponto interessante porque,

em verdade, na maioria das vezes, as difereriças de 	 classes

se sohrepäem s raciais. Assim, sern nenhuma consideraçäo cro

mtica; o rico 6 sin6nimo de branco, enquanto que o pobre de

negro ou mestiço. Ademais,	 cornum as pessoas de baixa renda

intitularem de branco o negro ou rnestiço de boa condiço eco

n5mica e social.

Raquel de Queiroz em 0 Qa.Lnze e Ca.m-Lnho de ped&a4	 se

detni urn pouco sobre a negro. No primeiro, por melo de urn per

sonagern negro, rnostraque aseca do nordeste 	 capaz de igua

lar todas as ragas porque se trata de urn deslocarnento- necess

rio provocado pelas forças naturals. No segundo, confia

rios papis importantes a negros. F corno trata do Partido Co

munista na dcada de vinte, nesta regiäo, a escritora procura

mostrar que a posiçäo social e econ5mica dos negros trabalha

dores ë urna herança da escravidEo. F mais: 0 que OS oprirne de

fato não 6 a ascendncia, mas as poucas chances de terern urna

0
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vida dig na e hurnana corn o fruto do trabalho hones to. Corn isso,

vai lembrando mais urna vez o desequiltbrio econ6rnico e social

provocado pela questlo explorado e explorador, rerniniscgncias

da re1aço dorninados e dominadores.

Em quase todos os romances do nordeste, o negro	 cola

cado e o preconceito racial registrado. Nestas obras,	 quase

sempre, o negro se apresenta estvel , enquanto 	 trabal hador

da fazenda. Ao lado dele, 9 colocado o sertanejo na sua vida
de retirante, buscando dias rnelhores e novas 	 conipensaçöes.

Este sertanejo posiciona-se anti-negro, mas constata-se que a

união entre os dois grupos de trabaihadores, inevitavelmente,

se dã por meio da adversidade das secas. Corn isso, diante do

sertanejo, eleniento de outro arnbiente e, portanto,	 transit6

rio, o negro ocupa urn papel importante.

Enquanto o sertariejo que antes da seca	 urn	 pequeno

proprietãrio	 arrancado do seu arnbiente habitual corn a perda

de seus poucos bens; o negro	 apresentado como alguim fixado

no local, fazendo parte del e e gozando de arnizade familiar do

patrão, que dispensa aos•mais veihos, sobretudo, urn tratarnen

o especial e carinhoso.

Gregory Rabassa diz que negros •e rnestiços sempre desen

volvern papis importantes em qualquer obra que pretenda 	 dar

una visäo real da regio nordestina. Isto se • deve ao fato de

que os negros nesta regiäo, por vrias raz6es, se aclirnataram

rnelhor e, nas fazendas, em particular, desernpenhararn realmen

te papuis de destaque.

0
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As grandes obras dos escritores nordestinos, comprovarn

essa prof unda verdade. Ent reel es, encontra-se Jos Aniirico de

Airneida, corn A Bagace.t&a e Jos Lins do Rego corn sua sine de

livros sobre o nordeste. Todas essas obras estäo repletas de

personagens negras, ocupando lugar de destaque. A rnaioria des

sas narrativas se desenrola nas fazendas, pelo que se cornpre

ende que a fazenda,	 de fato, urn cenãrio iniportante nos 	 ro

rnances nordest I nos

Na obra A 8agaeDa, o autor registra, aiim de outras

coisas importantes, a condenaçEo do sertanejo ao local 	 das

piantaç6es, considerado essencialrnente terra de negros:

"Sottauajr1-4e a4 n&o4 de4ca!t7Sthdaa.

Eka ann cctbeça de p'te-to qae 04 e2p)LeU:ava.

Wadct: e'ta am capLm £ndekivte.

- Tenita de negitot.

	

	 - de4de1haua Sotadade,

aahgando-4ej". 
(28)

0 niodo desdenhoso de Soledade aponta para o precanceL

to racial do sertanejo que, corn a desgraça da seca	 recorria

is plantaç6es, para amenizar a forne e adiar a rnorte.	 Nesta

situaçäo calamitosa a posiço social e econ5rnica do sertanejo

racista era infinitaniente mais baixa que a dos negros que não

perdiarn a oportunidade de acentuar seu ressentirnento, lernbran

do-i he que plantaço i lugar de negro.

De resto esse mundo	 marcado par uma irreverncia pro
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vocante e juvenil:

a cuaobAJo dab moZeqaeb cia baBacaL4a,

corn doL4 dedco pta bocct. s6 .oe ouuLndo. A rnolg

cagcn na aua expite,4ao iaL4 4aada: fi.L-La--LLi-La.

unia iJatabaada de goLJLcu uadLo.
29

0 ebtaL	 ptLdo dao 9ahoa4 ccAptab'
j 

	A comparaço dos moleques corn gorilas, corno ji se	 sa

be, nEo & uma nota nova, mas se pode perceber quäo	 felizes,

alegres e simples eram os moleques das fazendas. 	 Efetivamen

te, viviam intensa e livrernente suas inflncias a que reduz a

conotaço zooniorfista.

Alrn do mais, Jos Amrico, atravs de urna personagern,

coloca a fusäo das ragas, em nosso Brasil, como algo inevit

vel e desejve1	 E num ato de louvor 	 raga negra, eveca	 as

inümeros e badalados casos de amor entre negros e brancos.

Athos Darnasceno Ferreira, no seu romance MoLeque, mos

tra, atravs de Eenedito, personagern central em contraste corn

urn men mo bra nco, que. avlvacidade da juventude nio se prende-

raça, pots	 urn fato universal.

Neste romance tarnbrn se encontra o peculiar preconcei

to de cor que 1 eva uma das -personagens brancas a rel ernbrar o -

tempo do Irnpirio. Comocornprovacbo, valerno-nos deste trecho r

tirado da obra de Rabassa. 0 exernplo que segue nostra como a

' libertacäo dos negros incornodou muita gente que, por 	 isso,

0



passou a detest-1os mais ainda, sendo incapazes de ver	 ou

sentir urn negro corno urn ser humano e digno.

Pox La-Lax em impanio. .. - Voc E 4e
Lembita, VAiidJnha? AqaLZo E qie èiia .tempo
HauLa covL4Lda/Laçao, as 6amZLLa4 tod€v
bxanccz4, vtAo hauLa e&.oa nLL4twta comno hoje.
A9oxa a frtegxada tornoa conta de tado, va.L a04
ba,LLe4, ao4 cinemas, ke.qllen.ta a io&Ladade co
ma gefrvte.I(30)

A srie de romances de Jos Lins do Rego sobre a re

giao nordestina representa urn born material de estudo sobre o

negro.

0 primeiro del es, MenLno de Engenho retrata, nurn torn

bern natural ista, a vida na fazenda. Estã cheio de personagens

negras que par tic iparn ativamente do dia a d i a do lugar. Nele,

os velhos tempos da escravid jo são evocados e o local de abri

go dos pretos trabal hadores -1 enibra a senzala.

Os negros de .Jos Lins sao afetuosos corn a fazenda, tra

baiho e farnTlia dos patröes, no que são correspondidos.

No confronto .entre Maria Gorda e ha Galdina, cada tuna

•

	

	 -	 delas i aresentada individualmente -ercorno indivTdtib :conside 	 -

radas.

Naria Gorda, veiha africana de hoçambique pintada co

mo sendo de temperamento dificil e por isso evitada € desama

da.

Ji Tia Galdina, tamb&rn africana, mas de Angola, 	 apre

sentada corno urn ente muito querido e espontanearnente respeita

ii:
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do por todos, que ihe davam tratamento especial. A posicao de

Tia Galdina	 de destaque porque alrn de boa pessoa, fora	 a

ama do veiho coronel do engenho, av& do narrador.

0 coronel Jose Paulino	 traçado corno urn born	 paträo,

embora recorde corn saudades a tempo dos senhores e defenda co

rno necessria a escravido, recrirnina as senhores rnaivados e

torna claro que a rnaior parte dos senhores erarn generosos pa

ra corn seus escravos. Ufana-se de no tar sido abandonado pe

los negros na ocasio da aboliçäo e mostra que esta Iretirara

direitos, mas tambrn deveres dos senhores ern relaçIo aos 	 as

cravos. Exemplificando, mostra que a negro coma 	 trabalhador

perdera a direito de ser sustentado, enquanto a senhor econo

rnizava

Maigrado todas estas argumentaçes, o coronal, na qua

lidade de paträo, continua a adrninistrar a sua fazenda 	 como

nos tempos do cativeiro, pelo que conta corn a adesão dos 	 ne

gros.

Vo.Ld.Lnho, sendo uma narrativa que na prirneira parte se

desenrola longe das plantaç6es, as personagens negras 	 não

são ai tao abundantes. Entretanto, na segundaparte,	 verifi

ca-se o retorno ao local e as personagens constantes do 	 Pri

meiro romance voltam a atuar.

Como urn romance continua o outro, neste, 0 autor volve

ao problerna da iniciaçäo sexual do rnenino Carlos, 	 realizada

no prirneiro romance, por intermidlo da negra Luiza, 	 fazendo

corn que Carlos, agora, adolescente, declare qua as negras, ern

C



88

matria de sexo, tarn poderes irresistTveis. Assim, em Itabaia

na continua as suas atividades sexuais, tendo como comparsa a

preta Paula, cozinheira do colgio.

Tambm se pode ver claramente, nesta obra, ecos que

anunciam o desaparecimento do elo entre duas geraçes e tarn

bm das relaçes entre pretos e brancos.

Dutro ponto interessante	 a rnaneira corno Carlos e r

cebido, de vplta do colgio, pelos petos da fazenda. Meio a

esta demonst-aço de afeto, o narrador evidencia. o	 .carinho

familiar que 1 sent ia por todos, chegando a nomear värios 	 de

1 es

Retoma ainda a bondade e ternura de Galdina de 	 modo

extensivo a toda raga negra. Eis uma amostra:

em nicjZetao e ,toda a tvi
e a. bo yLdade de. aa iiaça 4e pod-tarn	 eneon

tkak naqaete cen.tenaitLo co.&açEo de eac4avou.(3t)

Em BangiLë, Carlos herda a fazenda e aparece conlo adul

to. As saudades da infmncja ante a. decadnc-ia da fazenda San

ta Rosa, sEo belostrechos. Relernbra os moleqües- corn quem fo

ra criado, sentindo profundamente a aus&ncia de cada urn.

Neste retorno imaginãrio a infbncia se apercebe corn urn

certo grau de comoçbo que, se houvesse trabaiho para - todos,

certamente continuaria o anibiente familiar, pois näo .necessi

taria de ningum se afastar em busca de fortuna ou de sObrevi

vncia. AT Carlos compreende que as coisas nbo funcior1arn mais
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corno nos veihos tempos. Agora as relaç6es inter4tnicas	 se

processarn de iguals para iguais. 	 -

Esta igualdade e tarnbm a decadncia da Santa Rosa säo

profetizadas no romance anterior corn a morte de dois 1grandes

sirnbolos: a veiha preta Galdina e o veiho coronel Paulino.

Entretanto, urn fato muito especial ocorre nestb roman

Ce. 0 antigo capataz do avö de Carlos, Jos Jarreira, agora

era dono deiterras vizinhas da fazenda Santa Rosa. Diante das

ameaças is propriedades de Càrlos, o negro Iarreira se compor

ta como ser''i1 e declara preferir o prejuTzo que brigar 	 corn

o neto de su antigo patrão. Fsta posiço de Marreira conota

que o coron1 Paulino, efetivamente, era urn born paträo.

	

Maig r ado o gesto de gratidão do negro, a contenda . se	 -

vivifica e bs poucos negros existentes na Santa Rosa athte a

questffo, denonstram fidelidade a Carlos ao mesmo tempo 	 que

endereçarn a Marreira ödio mortal. Ao que parece, em .prirneiro

plano, os negros fiis a Carlos, s6 o säo porque eram simples

trabalhadores, näo tiveramni a mesma sorte que Marreira e Car

los e urn patrio generoso e branco. No tocante ao 6dio ao Far

reira, arazäo de ser tambm,emprirneLro p1anO;..justifica-se -

por se tratar de urn negro que se destacou, tornou-se proprie

tãrio e procurava dar a seus farniliares educaçoseme1hante a

de brancos.	 -

	

A cada dia a rival idade avançava e se agravava 	 entre

os habitantes dos dois engenhos e, onde se encontravam, a bri

ga era certa.	 Em torno disto, fizeram.at versos como os que
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go

segu em:

"Bn-anco Veah 0

MaL&to Deus jitntoa,

Cabocto bua de pun-co

Negito o d-Labo cagoa.

E-kavtao don-ire ia

!duLato no coxkedo&,

CaborjLo na
(32)

Ne94o no cagado -

Observa-se uma gradacEo de rar g ter religioso entre as

ragas extremes e respectivos mestiços. Pela ordem, o !Hbranco

aparece perfeito e a mulato quase perfeito. 0 caboclo	 rebai

xado e o negro, por querer atirigir a Jose Karreira, I duramen
te aviltado pela sua pr6pria raça. Entretanto, verifica-seque

não I a cor de Marreira que incomoda os outros negros; o que

as irrita de fato a seu sucesso econ6rnico. Vista de urn ou

tro piano, • a quereia perde oseu torn racial paraadquir:ir urn

outro que se encaminha para o social e econ5rnico; logo a luta

I menos de raga e mais de ciasse.
Carlos, face ao deciTnio do engenho, verifica e exalta

doi s grandes guarda-costas e amigos negros Ni cal au e Fiaria

no. Corn a paralizaco do engenho, Nicolau I registraclo coma a
srnbo10 da fidelidade e dos velbos tempos, e Fioriano encara

40



91

do como 0 sTmbolo do final das plantaçes.

Tudo na fazenda Se transforinara, o declinio crescia e

as tradiç6es passavani para o piano Os lembranças. 	 Todavia,

Carlos fazia questo de mariter viva urna veiha tradição, cuida

dosamente transferida de geraçäo a geraço de senhores: aurnen

to desenfreado da descendncia iiegTtima. 	 I

Efetivamente, Carlos fala mal de aiguns personagens ne

gros, mas en- cornpensação, fala bern e inuito ben, de outros pre

tos. Tambrn aparece ciaro urn certo sentirnento de superiorida

de em re1aço aos negros, rnas tambm 	 verdade que estes säo

tratados corn respeito e como indivTduos, jarnais	 desenhados

como tipos. No que se relaciona is quest6es sexuais n go se Ve

rifica nenhuma novidade: as muiheres negras permanecem 	 corno

meros objetos e estopim das atividades sexuais dos jovens bran

cos.

As constantes recadas de saudades peios velhos tempos

nos autoriza a coniderar o autor desta srie corno urn conser

vador.

0 Mc.taque Riica.'tdo, integrante da srie de Uvros escri

tospor-Jos Lins,:trata da transfer&ncia-4e urn dos—amigos de

infncia de Cãrlos, para a cidade de Recite. t o moleque	 Ri

cardo, conio bern diz o tTtuio. LS 	 quo Ricardo conhece de fa

to a nova re1aço entre brancos e pretos, pela ligacao entre

ernpregados 0 empregadores, existente na fazenda Santa	 Rosa,

apenas de rnodo oficiai. Esta novidade oferece mais a Ricardo:

urn clima de carnaradagern e arnizade, indo at; i igualdade.
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Todas estas mudanças, descobertas por Ricardo	 estabe

lecem uma profunda diferenca entre a fazenda e a cidkde,	 so

bretudo entre os negros de urn e dutro ambiente, levando o ma

leque a concluir que negro de cidade muito se distanèiava do

negro da fazenda. Como uma das comprovaçöes desta chnstatada

diferença, o autor cria a personagem Isaura, que serb o gran

de arnor de Ricardo. Isaura era negra, mas se comportava coma

branca, a que tornava Ricardo maiS perplexo diante dc 	 suas

descohertas citadinas.

Outro fato que irnpressiona Ricardo 6 a grande poder do

carnaval em omitir as diferenças raciais.

Finalmente, verifica-se que, para Ricardo, tudo era no

vidade, das questôes operãrias is prticas religiosas afric!

ras. Estas, n  fazenda era 	 evitadas par proibiçóes desde as

tempos do cativeiro, pois cam isso, os selihores se 	 iefendiam

de possiveis rebefl3es. Jä na cidade, tudo cheirava liberdade

parque era feito is clans e sern nenhum temor de impedimenta,

cantrariedade au castigo. Vas,Ricarda, corn o tempo, vai 	 pens

trando na cidadee aprendendoa conviver corn ela; por 	 isso,

apesar de born; • corno	 ressal tadopor,.Lucas-, -persona gern negra

que, como autras desenvave papel importante, 	 , no final	 da

greve que despontara em Recife, preso injustamente e destina

do a cumprir pena em Fernando de Noronha..

U.tLna, Ultimo romance da srie, retoma as	 narrativas

interrompidas pelos dois romances anteriores. As fazendas ou

engenhos se tinham transfarmado em usina. Era, efet4vamente,•	 L
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0 iniclo de urn novo sisterna•o

Inicialmente as preocupaç6es do autor se concentram no

retorno de Ricardo i fazenda. Mais uma vez as diferenças	 en

tre negros de cidade e fazenda s5o confrontadas. Ricardo

agora a grande marca desta diferença, que	 reconhecida	 corn

perplexidade p elo seu pr6prio irrn go, ainda na estação	 de

trern. Realmente, Ricardo voltara rnudado, homern feito, 	 expe

riente e que por forca do destino näo tinha sick bem! sucedi

do. 0 incidente da prisio se apresenta como 0 grande respons

vel por este insucesso.

Verifica-se tarnbrn Urn outro ponto primordial: as trans

formaç5es em Ricardo foram a nivel de pessoa e as rnucianças na

fazenda foram a nTvei econ6mico, a1is cidra na oposiçäo dos

titulos BangU e U4.Lvza. Ou seja, a reiaço na fazenda, 	 dife

rentemente da cidade, continua a ser entre paträo e trabaihA

do!, o que exclui os negros do piano das transforrnaçöes. 0 ii

vro estã cheio de iembraças e de saudades e finaliza corn a

morte de Ricardo.

Entretanto, no se deve pensar que SO 05 romances inte

grantes do Ciclo da Cana de Açiicar se preocupararn corn o negro. -

•	 As dernais obras:de Jos Lins possuern urn considerve1 n[imero äè

personagens negras tambrn interessantes. Assim, elas !
	 podern

•	 ser encontradas em PLLkeza, Pe.dxa. Bonita, .RLdcho Voce,	 Xgwt-

-Mie e Fogo Monjo.

Um outro escritor do nordeste que, em muitos 	 pontos,

lembra Jos Lins	 Jorge Arriado que, sozinho conseguiu dar urna
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viso panor&mica da vida, do povo e das coisas da Bahia.	 Os

seus romances, incontestavelmente, representam um 	 excelente

quadro da vida balana feito corn muita arte e engenho.

Em 0 paLs do Càitvuxval, como Graça Aranha, salienta r

petidas vezes a quesUo racial. A partir de Cac.aa, revela uma

das preocupaçöes constantes encontradas em suas obras::	 solu

o para as classes socials e não para as ragas.

Tambm nelas evidencia que 56 a verdadeira uniiio de to

dos os aviltados pela exploraçäo, poderi resolver as 	 probie

mas comuns. Prega a integraçio racial para urn meihor futuro

do Brasil; Nostra que os escravos ria Bahia continuarn sob o r6

tulo de operrios, que na maioria SiO negros por ter sido es

ta regiäo urn importante p.orto de irnportaço de escravos 	 ne

gros, nurn passado no muito longinquo e, que agora, suas gera

ç6es sucessivas, corno operrioseram iguabrnente exploi-ados e

aviltados. Nesta oportunidade levanta o seu eco de 	 protesto

contra os exploradores e enfatiza que a solidariedade entre

ragas e entre ebementos das mesmas condiç6es financeiras näo

irnplica necessariarnente na mesma coisa.

•	
Abm déste ponto, urn outro toque vivo e novo nit

deste escri tor	 a simpati a com que traz para as 1 etrás a ce

lebraço dos cultos africanos, funcionando como lenitivo 	 de

todos os pobres e angustiados e .näo essencialmente dos 	 ne

gros.

Em Suo&, deparamo-nos corn este interessante1cornentã

rio sobre relaç6es inter4tnicas: 	 -

.
LI
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"A negka La apanhavtdo o .tabwte.L'to. Hen
)LLqae ajadott-a a botax as £a.ta4 vazLa4 era aLma.
Eta pen.guntoa:

- Voc.i babe qaat F a coL4a rnethot do
nanda?

- QaaL Z, mLnka tLa?

- AdLvLnhe.

- Put kejc....

- Nao.

- Caahaça...

- uao.

.	 - FeLjoada,..

- Nao babe o qu.e	 ca.valo. Se. n&o
£044e cavato, b.'z.czitc,o nlokvtaua em ne
go. ••PI(33)

Efetivarnente, este	 rnais urn sirio testernunho de injus

tiça racial. Mostra corno os negros se ressentern ante as atitu

des dos brancos exporadores e preconceituosos, e que sern rnäo

-de-obra negra nada teriarn conseguido, nurn pals cuja base eco

n&rnica reside na agricultura.

-	 JubLaba, tern corno urna das . personagens irnportantes, urn

pal-de-santo do rnesrno norne. Segundo Rabassa, Jubiab g aparece

corno sendo urn tipo de conscincia da raga negra.

Nesta obra, o sincretisrno religioso ganha destaque vee

rnente e o pr6prio veiho Jubiab, vendo a situaço do povo ca

da vez rnais pobre e rniserãvel, adrnite que a abo1iço da escra

vatura foi urn ato apenas oficial, jarnais urn ato de fato.

0
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A misria coletiva força a greve e urn negro sente a ne

cessidade de explicar a urn branco que tal rebelilo n go	 dos

negros; ernbora estes sejarn a rnaioria por razöes que ill foram

citadas, a revolta, na verdade, 	 dos pobres: brancos	 e ne

gros famintos. As explicac&es se aprofundam at salientar que

greve nada tern A ver corn raga e sim corn forne, misria, expio

raçao, injustiça social, desrespeito e quejandos.

E corno comprovação, veja-se este trecho retirado	 das

seleç&es de Rabassa:

'- Eu LOU. Lull vteg,Lo buitko C. ktao 4e1 pa
La y/caL bontta4. PaL 4ei que tern homen4aqwLqai
tm Lithos cam Some e. mat/ta cam 5ome. AaaeLeL
gaUgoa qae dL'cZgem 04 bondeL .tarnbern e4tcta corn
Lame. A gen-te e ne9/co, eLe4 Lao btavLco4, maa
ne4.ta hoica. .tudo e pobxe torn Lame...' (3k)

Tambrn em Ma/i. Motto, CapLtC.e4 de Antta, Sea'ca Veitrnetha

e Ye/c/caL do Sem ELm, a presenca de personagens negras i sig

nificativa e valiosa.

0 poeta Jorge de Lima, como ficcionista escreveu A ma

the/c obLauka, romance onde se pode encontrar, embora corno ti

05 ou estere6tipos, algumas personagens negras.

Outro romancista que registra a posiço do rnulato 	 na

sociedade baiana	 Oliveira Ribeiro Neto, corn A uLdaciontLnaa.

Aqui , o autor se concentra num ponto que tambirn i revelado por

Jorge Arnado: o preconceito racial •de parte dos mulatos, ende

reçado a seu parente negro.
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0 empenho major de Oliveira Neto 	 levar o mulato a se

reconhecer e se aceitar como negro para de sua raga se 	 orgu

1 har.

Sabino de Campos corn Ca.tLmbë retrn alguns aspectos da

vida e do folciore balano e essas coisas, sobretudona Bahia,

não podem ser focalizadas sem a presença do negro e do mesti

co.

Ak't-ta CoqaeiAo,	 urn romance escrito por urn dos baluar

tes da abolição, Josi do PatrocTnio, que nesta obra, confirma

o seu forte ob,jetivo de vida: protesto permanente contra a es

cravidão negra. Flostra as atividades dos negros escravos 	 na

fazenda, o relacionarnento entre senhor e servil e as opini6es

de brancos e negros sobre a nefasta instituição da escravatu

ra.

A hitoriadora 1iterria, Lucia Niguel-Pereira, 	 legou

literatura o romance Anianhecvc, onde personagens negras são

colocadas em posiçio bastante significativa.

Entre a poesia ea ficção romanesca s. e pode ohervar e

jnferir que aquela em matria de tema negro antecede de muito

•	
a prosa e arece mais abundante.	 -

As entativas de bern real izar o romance brasileiro de

tema negro pareceter sido a preocupaçäo de todos estes 	 es

critores que foram mencionados ao longo destas laudas . 	 Toda

via, a persistëncia de Jos Lins do Rego e Jorge Amado 	 mos

tra que estes romancistas nordestinos conseguiram olhar 	 o

elernento de cor corno pessoa é corn o devido respeito. Observa

LA



ram e apresentaram o negro e mestiço sob a gide de vrios in

gulos, o que os torna diferentes dos demais escritores 	 aque

buscaram o negro como objeto de preocupaçio artTstico-1iter

na. Des, e mais alguns como Raquel de Queiroz, perseguiram

e se aproximaram da realidade negra brasileira. Ocuparam 	 vä

Has posiç6es: a do branco, a do preto, a do branco atastado,

a do . negro arremediado, a do branco sem posses, a do negro em

condiçäo sub-humana, a do senhor, a do escravo, a do patro,

a do trabaihador e a do explorador e do explorad.o. Por 	 tudo

•	 isto, derani, na prosa, o real lugar ao negro, sonegado pelos

romancistas de: vrios pe$'odos estticos de nossas letras.

40
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3, AS RELAc0E5 INTER-ETNICAS E SOCIAIS

EM 0.5 TAMBORES DE SAO LUTS

0
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As primeiras pffginas do romance 04 Tamboke4 desao Lu24

Se concentram em torno da relaçäo rnültipla, que o veiho 	 Da

miäo. sustenta corn o tempo, em que figura a sua pr6pria 	 ida

de, o espaço, assim como o mundo negro, representado 	 pétos

tambores rituais da Casa das Minas, ou 0 piano, que marca	 a

presença dos brancos.

0 primeiro pargrafo nos coloca diante da tcnica do

"flash-back" a que recorre constantemente o narrador, para te

cer a tela das relaçöes causais entre o presente e o passado.

Este näo possui existgncia aut5norna, e sö se encontra a sua

razäo de ser no mem6ria de Damiäo. A personagem central 	 as

sim encarregada de evocar os passos mais significativos 	 no

56 da sua biografia, mas tambrn dos elementos, dos	 aconteci

mentos que permitem tecer a hist6ria das relaçöes entre 	 ne

gros e senhores, entre negros escravos e negros livres corn os

brancos que não querern estabelecer diferenças entre escravos

e forros.

0
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•	
Vejarnos, por isso, o primeiro pargrafo:

"Mi aLL 04 Tarnbo4eh do. Caha-Gkajjde thu
&nah ttnhain hegu.Ldo .6QiL4 Jo(14404, e eie	 v.La.
cz.Lnda 04 t'te.4 .tambo&c.Lxoh, no canto 4qavtdo
do. uakanda, &ufiando £onie oh hetzh Ln4,t'twnento4
)LctLLtLc4, corn o acompanhan;evz.to doh 09(14 C da
cabaçah, enqwznto a. nocka AncMeza Ma.La deLta
tnt c.aLo tate pa&a oh antebtaço,s, 	 'tecebendo
ToL-Zarnadone, a done do tagct&."

(04 Tarnbo,'ej, de sao Lu14, p. 3)

	I•	 Ou seja, a pr6pria passagem quase contemporinea,

Casa-Grande das Minas, aparece como urn passado, que o ouvido

se encarrega de restabelecer. Corn efeito, fiel ao modeo 	 do

Proust, Josu Montello no adrntte a nlaçäo ocasional que fa

na denivar a mern6nia, sem respeito pela cronologia. U nar.ra

dor do romance respeita constantemente a cronologia, por ra

zöes que se prendem i carga histönica que o romance est 	 en

carregado de veicular. Quer dizer quo a rnem6ria não , neste

caso, uma rnem6ria de homem, com as suas derivas, as suas un

precises, as suas deforrnaç6es, ate as suas ocultaç6es: esta

meni&rJa func-lona--apenas c-ornoestratgiapermitindo ao -narra

dor estabelecer a relação entre o presente, sempre curtamente

evocado, e o passado, que forma a substäncia mxirna do roman

ce.

Neste momento, Damiào se afasta jã da Casa-Grande das

Minas, seguido embora peo ritmo dos tambores rituais. 0 que

"è1e via" es.t5 corretamente enunciado no tempo do verbo:	 o

I.
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•	
que '-! L-le via ainda" pertence j5 ao passado, ao ji visto

alimenta a niern&ria e dã conta de seu percurso atravs da. cidade.

Tambrn neste caso, e contrariamente s viagens mticas, entre

a odissia homrica e a odissia joyciana, nffo h5 aqul 	 quase

nada de imprevisto. 0 percurso de Darnião ao longo da pequena

cidade de São Lus, aborda as ruas que o devem levar 	 direta

mente atE a casa onde sua bisneta est no trabaiho do parto.

A rnern6ria tambrn não tern surpresa para Damiäo: el& esti encar

regada de estahelecer a l6gica da narrativa, nas suas	 rela
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ç6es mais ortodoxas corn o acontecirnento hist6rico datado, e

provado nos docurnentos de arquivo, nas coleçöes de	 jornais,

ou nos processos judiciais.

Assirn lembra, intencionalmente, o pr6prio Josu Montel

lo no "hit6ria deste livro" que fecha o volume. Os 	 documen

tosfessencials citados 580 os constantes do processo 	 respei

tante ao "farnoso crime da Baronesa de Grajaü", o li.vro de Nu

nes Pereira, A Casa dab Minas que, publicado ji em 1947, for

neceu a chave dos "mistrios do querebetã negro" e os docurnen

tos fornecidos por dois amigos. 
(35) Encontrarno-nos assirn, 	 pe

rante urna forma heterodoxa do romance histrico, 	 procurando

Josu Montello descrever o prip10 de urn negro, antigo escra

vo rural, transferido para o espaço urbano e devendo assurnir

o sofrimento a ele imposto e ao seu grupo pela sociedade bran

ca, vivendo dos escravos e decidida a manter a situação.

Se dizernos que a narrativa e heterodoxa	 para rnanifes

tar a converg&ncia entre este romance hist6rico e o	 modelo
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criado, no scu10 XIX, e certos particularismos da narrativa

Corn efeito, a romance hist6rico do sculo XIX nos	 contado

na seq&ncia hist6rica em que se verificam as acontecimentos.

0 romance nos	 contado no presente, como se a açäo ainda los

se inteiramente futura, isto €, coma se ainda não tivesse s 

do realizada. Mao	 esta a opçäo de Josu Fontello que	 esco

ihe urna soluçio inais flexivel	 a açäo ii decorreu, e estamos

no ano em que ela se deve encerrar simbolicamente, como nasci

mento do primeiro trineto do antigo escravo Damiao que, 	 mu 1

curiosamente, no tem nome de famflia, coma se ainda riäa
	

ti

vesse adquirido uma inteira personalidade civil.

0 narrador conhece a totalidade da hist6ria, e.liga 0

presente ao passado; graças ao recurso.ao"flash-back'
	

que

por vezes funciona, corno um "flash-back" no "flash-.back".

A importncia dos tambores rituais da Casa-Grande das

Minas reside, primeiramente.ç;na sua marca africana: tais tam

bores näo podem ser confundidos corn os tambores europeus
	

e

afirmam, no pröprio som, a qualidade Unica dos valores cultu

rais . africanos. Par outrolado, eles forçam as	 personagens

africanas -a assumi r a suaquai i. dad e.-.banindo:.as Thscarasr brant

cas que acaso possam ter assumido:

• - "o ca't.to a qac, ouvLvzdo ba.te& oz tarnbo
ke.4 )tA.tuaAA, coma jue be iteZn.teg)zava no rncuido
rnagLco dc 4ua p&ogenLc. axLcana," (TSL, p. 3)

Esta prognie, de resto, veremos constantemente reafir
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I•	
mada. Ou seja ainda, as tarnbores tThii coma missão re-africanj

zar uma parte do espaço urbano de 510 Luis, permitindo ao mes

mo tempo a reconquista, ou a reconstruçlo dos valores africa

nos submetidos 3 eroslo do ex1io e da presslo dos valores

bra ncos

Constantemente se processam intromissöes destinadas a

nos reter no tempo da narrativa, confirmando o fluxo temporal

que a atravessa. r assim que Damiio nos I apresentado como
urn homem idoso, ou mesmo muito velho, .com seus "oitenta anos"

que devem indjcar a data do seu nascimento: nascido em 1835,

ele viveu largamente o tempo da escravatura (1835.1888,	 oU

seja, cinqflenta e tr gs anos), e de libertação (1888-1915; ou

seja, vinte e sete-anos), sendo que a processo nao esti encer

rado. Quando a narrativa termina, sugerindo a identidade 	 do

negro de meid-idade, que Damiäo encontrara assassinado num bo

tequim, nada perrnite entrever a desapariçbo iniediata, ou para

breve; do veiho negro, mesmo se a mutaçbo do seu corpo 	 estb

continuando, dissolvendo o sangue africano, atravs de urn pro

cesso constante de embranquecimento. A comprovaçbo desta 	 mu

dança, tamblm se encontra registrada-na pgina 479 da 	 obra	 -.

em estudo, quando Benigna, segunda esposa de Damibo, ]he apre

senta 0 primeiro trineto:

"- I dLaitAitko —p.&evenLu-Zke." -

Vas esta idade imensa, sobretudo da parte de urn homem
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•	
que tanto sofreu durante o periodo da escravatura, o pöe 	 em

contato corn a morte. Ele pode evocar os muitos mortos que mo

viam a sua vida, juntando-os, sem discriminaçäo racial,	 no

mesmo Cemitrio do Gavio. Pros sequin do o seu lento carninho,

ele ouve sempre o "batecum dos tambores":

"Pota Va4, em ttnha .'taa, £.cava o C
imLt&tLo do GauLilo, eon: a Pad'te Pottcaitpo, a Ga
noveva Pia, a Apa1'Le.eLda, o Vt. CcL4o de 	 Maga
.chae4, a Dona Bernbni, a Vane. Pabcioa, a 	 Vane.
CaLu, a amigo Eakao, eada. QLLaZ no Lea 	 jazigo
OIL via eaa cova kaLe., iia aan.ta paz do Seitho)t."

•	 (Tfl, p. 6)

Nbo nos interessemos demasiado em p6r a nu •a iñtromis

sio do autor, que deixa bern clara a sua opçbo religiosa, Sali

entando esta "Santa paz do Senhor" . Li miterpo-nos a constatar

que o cernitrio, que deve reproduzir a rnern6ria, ou antes, as

pessoas que niais diretarnente ocuparn o espaço da rnern6ria,

quase inteirarnente africano, corn exceçbo do Dr. Celso de I'aga

lhes, a Prornotor que permitira o primeiro julgamento de uma

branca por ter assassinado dois de seus jovens escravos. Essa

•

	

	
personagern nos permite salientar-um outro elernento da constru-

ção desta narrativa: as personagens são enunciadas, urn pouco

corno urna peça: elas no entrar em cena, interpretar OS	 seus

papis, mais ainda ningurn pode prever qual o lugar exato on

de devero pisar o palco, nern tbo pouco a incidncia 	 desses

papi. s na trama da narrativa.

0 cernitrio	 o lugar do morte, dos rnortos ii perdidos

•
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na rnem6ria dos veihos ou i g em p6 nos docurnentos dos arquivos.

Por isso, o niundo abre-se 80$ muitos novos, aos que ainda näo

nasceram, como i o caso deste trineto qua deve sair do ventre

de sua ,üe, num bairro qua se encontra no outro lado da cida

de.

Essa situaçäo & confirmada pela evocaço do Cemitrio

dos Ingleses (p.6), onde nenhum norne & lembrado. La se enter

ran os brancos pertencentes ao grupo dos senhores, e eles näo

poderäbocupar urn espaço significativo na rnernöria de	 Damiäo,

qu.e apenas pode honrar os mortos seus amigos, enterrados Jun

tos, corn a cor que as separa da comunidade dos brancos, a re

força a sua unidade na morte.

- Trgs elementos concorrern ent go para reforçar a relaçäo

entre a morte e a vida, entre o passado e a presente, corno en

tre a Africa e o Brasil: o prirneiro representado pelos cemitj

rios, o segundo pela evocaçäo do nascimento do trineto,	 que

assegura a perrnanincia do rarno africano, o terceiro pela sau

dade a prop6sito da parteira Ludovina, qua tarnbrn "ji 	 esta

15 11 , isto	 , ela que	 fazedora de vidas, não pode evitar	 a

morte; A complexidade-das rel ac6esass1rn . estabe1ecidas, so pa --

de ser resolvida par urn elernento exterior:

"FaA. £ettao -qu.e. e4ca.tou -o 'LompvL - do-6
.tambo&eo, aU pe.n.io, na Casa-G4ande da4 M.Liia4"
(T.SL, p. 7)

Esse foi urn convite a qua näo pode resistir,. ara ser

40
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integrado no espaço religioso africano pela nochi Andreza Ma

na. Mas entrar neste espaço religioso e mZgico,	 perder	 a

noçäo do tempo:

"Qwtndo 4aLa, eLe nñio 4abaitia d-Lze't co
aetto qiatto tempo cU pVLnuzneeVut. V-Lnte imLuz
to4? Meiia hoita? Ou n:aL6 ctLnda? Ya-i4 aLvtda, ce)1
tamen-te." (TSL, p. 8)	 -

A verdade	 que, scm o rnergulho nesse espaço aberto pe

•	 los tambores e pelas prticas religiosas, Damião näo estaria

preparado para "ir ao encontro de seu primeiro trineto". 	 Con

diço p ecessãria: re-africanizar-se, a fim de poder estár pre

parado para o nascimento, para a irrupço de urn vida nova

Mas momenta vem em que, estando embora dentro do espa

co dos tambores, outro instrumento, outro sistema rTtmico 	 e

mel6dico Hntervni, confirmando a diviso da cidade em
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blocos	 tnicos e culturais:

"Urn pouco aZm, vamiao ouve a earn 	 dc
urn piano rnctZ tocado, pa'ta 04 Ladoc da Rua	 do
OttLka.	 E enquantoaptuta a otetha, tevvtatzdo
£dentLJtak 04 carnpaeeoe dc uaea,"..(TSLp.9

Contudo, o piano	 provis6rio: novamente irrompe

pouco mais distante o batecum dos tambores". Todavia, na

rapidez, ele transforma o ruido de uma carruagem, que

"um

sua

pode

ser a de £onana Jansen. A brutaidade de Donana Jansen confir

ma a presenca do fantasma, e fornece ji o primeiro 	 elemento

0
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do perfil brutal da senhora legendria, hoja transformada em

mito, em São Lus.

No espaço da cidade, as casas, as ruas, as praprias g

vores, são portadoras de elernentos que fazem detonar a	 mem5

na. E o fato de estarirnos numa sexta-feira reforça a relação

corn o peso dos brancos, que são tambm as fantasriiascegativos,

arneacadores: não h9 mais fantasrnas negros, mas espTnitos, so

licitados pela cornunidade e respondendo ao seu apelo. 	 Porque

o fantasrna de Donana Qansen, a grande figura da	 escravatura

de São LuTs, atravessaa cidade "nurna carrugem puxada 	 par

duas parelhas de cavalos sern cabeça, corn urn esquel etc na	 bo

1ia brandindo o chicote."(p.10) Confirrnação da 	 ferocidade

não 56 de Donana Jansen, nias dos brancQs escravocratas.

Isto introduz outra vez o "flash-back":

"E n-L4.to ze v-La eaii*tdo do quakto de. Va
jLa QaLtetta, nos bctbcoz de am 4obxadLnho	 d
Rua cia E4t'te.a, jtt queitendo aniankQ.ee.x."	 (TSL,
P. LI)

Sublinhamos a•expressão "e nisto se viu"porque a	 con

tracio quer salientar o car gter instantãneo da ação, que con

tradiz a idade de Damião e a pr6pria crobologia. Situação sin

gular reforcada per "se viu", que nos confia urn processb 	 de

desdobrathento, so possTvel na posse africana. Porm, trata-se

de urna passagern fundamental para a compreensäo do processo da

narrativa: o hornern se vO, tornando-se a sua pr6pria	 persona

gem, e a dist5ncia instalada entre as dois, entre o hornern que

0
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•	 foi e o que agora o evoca, reforça o carter singular , da nar

rativa. 0 que segue urn dos acidentes tTpicos do afrontarnen

to entre as personalidades de São LuTs, todavia revelador do

carter brutal das re1açes entre brancos, conseqtnciecaxi cau

sa da pr6pria brutalidade das relaçoes COfli OS escravos:

"1nLr:iLgo cia Vonana Jan.oen, corn quern v
via az -tLUiJta4, o Comendadol-L Me-L'tetto tLnha man
dada pxepa&ax na Inga-tex&a, pa'ta	 vende-Lo
qaae de gkaça, urn mtehaL'to cia ha-Co4	 p-LnLco4
de £oaça, corn a caxa do. vet Wa no Lando do	 va
411•	 (TSL, p. 8)

Donaria Jansen comprara direta e discretarnente a totali

dade da rernessa e encarregara os escravos de os quebrar,

noite, a cacetadas.

A prinleira fase do prip10 vai terrninar corn Darnião pro

curando f5sforos para acender o charuto, e se encontrar nun-a

caverna rnal alurniada, perante "o vulto de urn negro magro, corn

prido, bern trajado, caido de bruços nurna poça de sangue, corn

urna facada nas costas a altura do coração, acornpanhando ou

tro rnorto 1 -logmque deu outropas-s.oterndirec€o;1do candeei-ro":

"Ouflo rno-'tto jazth no £ad&-LLko do pLo,
corn a cabeça £endda pox an pauflda.	 E6.tava
de xente, corn-c b"-.to ma-La apothdo . i'to -7anato
etvtxe c' batc5o a a p'tateLaLxa.°(TSL, p.10) 	 -

Urn i an6nirno, o rosto enterrado no ladrilho, jã 0	 0J

0
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tro se identifica corno " o senhor gordo, de bigode em	 ponta,

que, dias antes, all mesmo, ihe tinha vendido urn rnaço de 	 ci

garros."(TSL, p. 10)

Assirn termina esta introduçäo en que EJarnião vai ao en

contro do vida nova do trineto, carninhando entre fantasmas e

mortos. SB os tambores da Casa-Grande das Minas ihe perrnitern

recuperar a vida. Tal 6 o destino dos negros exilados no nun

do escravocrata de São Luis: so podiarn viver quando os ritinos

africanos elirninassern o peso repressivo do niundo dos brancos.

A prirneira pgina da narrativa nos revea logo a inpor

tãncia fulcral dos tainbores: "ATt ALl Os TAMBORES da Casa-

-Grande das Mlnas tinharn seguido seus passos, e via ainda os

trOs taniboreiros, no canto esquerdo da varanda, rufando forte

os seus instrunientos rituais, corn o aconpanharnento dos 	 ogãs

e dos cabaças,.	 (TSL, p. 3)	 EstSo presente os dois	 senti

dos irais solicitados pela narrativa: 0 ouvido e a viso, nas

tarnbni a tcnica da escrita, que funciona corn	 "flash-bacI'

constante. Damião, carninhando, v.üt cttndtz, quer dizer, 	 mariti

nha vivos no rnem6ria as afcicanos que .acabara de visitor. Por

• outro -lado:,.o narradornos -diz: que;-os tarnbotes !l tinham - segui

do seus passos", construçäo aparenternente antroporn6rfica, des

tinada a dar conta do presença e do peso obsecante dos tanbo

res.	 -	 -

Encontramos aqui alguns dos elernentos nais irnportantes

no ticnica narrativa de Josu Montello que se baseia no que

Se y e e no que se ouve. Mais rararnente no que se senD, numb

nTtida desconfiança do arrnadilha do psicologia. Como seu imes

0
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tre Stendhal , o romancista pretende que o romance se consti

tua como urn espeiho ao longo do carninho. DaT esta supremacia

da vis go, completada pela audiçäo. No caso dos tambores, esta

audiç5o	 fundamental para dar o sentido dos sons, encarrega

dos de dar sentido ã mudança do mundo. Trata-se, nesta	 fase

urbana dos tambores rituals, afirmando a presença	 religiosa

auf&norna dos africanos e definindo urn espaço que Os autonomi

za, separando-os do mundo dos brancos. U tambor g Jã,	 sö a

Africa.

ConvIni reter a importncia deste instrurnento, 	 porque

ele separa, i g pela forma, os africanos dos europeus. 	 Enquan

to estes possuern as tarr.bores e as caixas de rufo, corn pele de

burro, j os africanos possuern tambores compeles diferentesz

as peles dos animals sagrados africanos, mas tarnb&m as peles

de gato. ludo: as madeiras, as formas, as peles separam defi

nitivamente os tambores africanos dos tambores europeus. Nais

ainda: o ritmo africano se divorcia tambm das formas 	 euro

p&ias, infinitamente menos inventivas. Em todo caso,	 menos

ritmadas. E	 por esse titmo que as africanos recuperam o lu

•	
garde -ori gem ouvindo : o--'batecum dos tambores - 	 -

"0 cvtto Z qae., ouuñtdo baten o4 tambo
)te4 &ttuaL4, eoiw que he. 'ccLnieg.&aua no niujtdo
rnagLcode zua pitogence anLcaktct, anqaakt.to he
the. aLLhViaua peZa con4cce pLaca aria. 4e,thaçao no
va de paz, qae mc.&gu.tkava na maLo pnoanda £4
4 incia de. helL hc." (TSL, p. 3)

0
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Verificamos a mudança do homem africano, graças a esta

operação quase nigica, que o son dos tambores permite. De res

to, os brancos assirn o compreenderão, como mostra a decisão

dos governaites< brasileiros de proibir a irnportação de tanibo

res de guerra, o que reforça singularmente a irnportancia 	 situ

b6lica, rras tambam pragrntica, destes 	 Eles	 afri

canizam o espaço dos escravos, permitindo a reconstituiçäo

das fornias rituais, mesuio se algurnas vezes marcadas palo sin

cretismo. No quadro desta narrativa, a relaçäo se estabelece

nun prinieiro ponto entre os riegros refugiados no quilombo e

os tanibores; na segunda parte, os tarnbores são exciusivaniente

urbanos.

No primal ro caso, os tambores aparecem no LjL quil ombo

quando aurnenta a população, corno se houvesse urna relaçãodire

ta entre os tambores e a nUmero. Qu antes, come se o tambor

fosse o utensTlio civi1izatrio mais capaz de assegurar a Cee

são do grupo:

	

"Egn.e46o4 de oa.t'ta6 £azenda4	 £ongZv
quc16, frtouO/ na.gkoa a 	 n.Io .ta.&doiL
qae,- ar,a noite, a hoka em qaad6ccw- o-e uodun&
'io.4 vte.Lo4 4ag-'tado, /Le44oa44e am tar,160)L,
abaado peta 6ZoiLesta cacartdante. Tambei'n apa
xecaa ama aaLaça. E a4inda an: ogE."(TSL,p. 12)

Mas a tnihor, indispensve1 a coesão do grupo, ë	 tarn

brn uma arneaça gravc., porque; pode denunciar a presença do gru

p0. Esse son sagrad9, carrega urn perigo, que o grupo nao pode

e	 H



ignorar:

IP	 Mi-U bct-Lxo, amigo. 0 vevL.to 	 acaha
d.Lzndo ovide no	 e eec.ondu."(TSL, p. 12)

Reparemos na antropomorfizaco do vento, 'que acaba di

zendo", sal ientando a relaçäo negative entre a natureza, 	 as

sjm colocada do lado dos senhores, corn seus agentes	 repressi

y es, e as africanos.

Essa carga sirnb6lica nos 	 confirrnada, ainda neste mini

do rural, da seguinte maneira: inicia1mente nos apresenta

da a arnbigiidade das relaç6es entre as homens. 0 negro Samuel,

o mel hor tamboreiro do quilombo iniciado por Juliäo, i tambm

o homem que trai as SCUS companheiros. 0 que nos diz que riao

se pode depositar confiariça nern no homern niais capaz de so di

rigir aos espTritos, quando as relaç6es estäo	 cornprometidas

pela dominaço escravocrata. E o outro tamboreiro, Mundico,

ficarä louco durante a dura marcha ap6s a tornada do quilombo

e ser executado por urn dos soldados da escolta:

"Ante nio houu44e d.Lto nada; poitquc.,
de p/Lov1to, air. LL'to .'tebooa, e o MzndA.co cctLa pon.
,ta)c/ta, cam o .oeu tanibon. ct-b c06tct4."(TSL,p. 25)

Este fato encerra, da maneira mais simbolicamente defi

nitiva, o espaço 1 ivre do quilombo; so o aparecirnento do tarn

bor confirrnara a 1 iberdade do quilornbo, a execuçäo. do 	 prime!

113
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ro taniborei ro p6e termo a esta ii berdade d ur amen te 	 consegui

da.

E tarnbrn, nafazenda, os tanibores procuram reinstalar

o espaço africano, mas a il esse se afirma de maneira nienos pe

reniptoria

'No feii'se.L4o, LWa oguc.cita conQçava C

aitdeit, citep.L.taitdo a6 pit.LnIe..Lna4 6aZaea4, c b'te
ve .oe ou.v.La a. batLda .t2in.Lda dc urn .tarnhok. (TsT,
p. 72)

0 adjetivo tirnida serve para qualificar, maigrado o pe

so psicol5gico da expresso, a dorninaçäo e o controlo a 	 que

estäo submetidos os escravos, impedidos Øe utilizar OS	 seus
I.

instrurnentos. Contudo, jã aqui, Daniiäo	 transferidodo	 espa

ço da fazenda para urn lugar abstrato, que i o da	 africanida

de:

"V.&-eg-La que ctquAe b&tecwn nC4vO40;
que 60 04 negtO4 iiabci,: tocak, ite4tZtwta-o
6.c j-rezarno, pjuna noite a tc &.Lc a n a ," (Tfl, p. 72)

Repare-se nesta relaçlo exciusiva entre os tarnbores e

os negros, relação que excui toda e qualquer intervençäo bran

ca. Mas, neste caso, dando-se aos tambores o sentido de urna

africanidade tao densa, que os senhores näo poderiarnpermitir

que eles invadissern constanternente a fazenda, envenenando as

relacöes entre senhores e escravos. Depois, aqui, e contraria

I
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mente ao que aconteceria na cidade e ao que se verificara no

quilombo, os tambores s6 podern ressoar enquanto o senhor e o

feitor consentem e a badalada rispida do sine pöe termo a es

ta africanizaçäo. (TSL, p. 74)	 I

Para diante, acabado este breve espaço do quilombo 	 e

da faz end a, Os tambores ser g o exciusi van. ente urbanos, 	 El es

funcionam de maneira diferente, porque, vencendo a prpria mas

sa das casas dos brancos, impöem a presença de urna voz reli

giosa, transforrnadora dos africanos. Eles funcionam mais espe

cificamente como Urn coro, graças ao rtrno que transmite a men

sagem fundamental da religiosidade africana. Este coro 	 se

opöe a cidade branca:esta, na sua arquitetura, na sua organi

zaço, na sua pr6priedade, & inteirarnente branca. 	 !•ImpOrtam

pouco, e valeni de resto pouco, as casas que pertencern a 	 ne

gros forros: tudo o mais branco. Mas os tarnbores se imp6ern

acima dessa contingncia, e salientarn, a importäncia capital

da voz africana, ritrnada, naturalmenté, quer dizer se opondo

is formas rnel6dicas dos brancos, que veremos de resto refer!

das; ?as estes tocani va1sas.e polcas, reforçando assima dife

rença .que separi os negros -dos- bran-cos.

A importancia da cidade, do espaço urbano, ou antes, dos

mültiplos espaços urbanos essencial na organização do roman

ce. Da'fniao percorre, lentarnente a cidade, no tempo presente,

que	 o da velhice; a sua peregrinaçio iniciada i noite,	 s

poderi terrainar no dia seguinte, com o nascimento do primeiro

trineto, e corn a revelaçäo amarga da possTvel identidade 	 do
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rnarinheiro morto no bar. Seii filho desaparecido tantos 	 anos

antes noutro labirinto, o do cais de Liverpool. Tarnbrn Darnião

percorre a cidade corno se esta fosse urn labirinto. Os rnodelos

liter g rios desta longa incursão são evidentes: o ULyzaei de

James Joyce, rnas sobretudo Vri4 Le £oby'tAtthe de Alain Robbe-

Grillet. Nestes tres casos, as narrativas nos descrevern 	 em

rniido a errança do protagonista, narrador ou não, por meio do

labirinto de uma cidade.

Mesta narrativa, a cidade ë convocada para se represen

tar simbolicamente. 0 rnenor acidente da cida, casa, largo, fon

te, arvore, som, son, bra, cor, varanda, luz, hornem, animal ,fan

tasma, tudo isso assume uma significação, urn sentido.	 Pode

ate dizer-se, de certa maneira, que o processo narrativo Ut!

.1 izado permite ao narrador a mobil ização de todos os 	 el emen

tos que definern o tecido urhano da cidade de São LuTs para r

forçar o sentido. Ou antes, e talvez rnelhor: não podé 	 haver

sentido total nas personagens, sem as referir ao espaço urba

no de São Luis, que C ele prprio simb1ico. Nenhuma persona

gem pode desl igar-se dessa relação corn a cidade, e 56 	 parca

mente omundo rural, sobretudo o -dos- qui'lombos--aparece_ corno--

significando fora da cidade.

A atenção pormenorizada dada aos muitos e1ernertos que

constituern a trarna da cidade, oinventãrio das ruas, dos lar

gos, das praças, as relaçöes estabelecidas entre uns eoutros,

ela pr6pria s.ignificante. Não apenas pela necessidade de re

forçar o verismo hist6rico, rnas aindarnais para nos fazer ver

is
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a maneira conio urn espaço urbano estã carregado de	 s i g n i f i c a

ço, de sentido. Tudo esti em saber interroy-lo, ligando ca

da urn dos elementos	 teia complexa tecida diariamente 	 pelos

homens ; na dor como na alegria. J g Sartre nos falara da	 rela

ço particular entre o homern e o lugar onde 6 socializado. Ele

aT se insere de rr.aneira por assim dizer natural e a sua inser

çäo no espaço depende, pelo rnenos, em parte, do carter fecun

do dessa relaçäo. Fecundo no sentido de produçäo sirnh6lica,de

relacionamento corn o mundo.

Outras modificac6es intervim , estas mais diretamente

ligadas a Damião. Urna delas, a mais importante, reside na 	 ma

neira corno Nh-Bi15 se liga ao escravo. E,	 em torno	 desta

personagern que se organiza o choque mais direto entre Darnião -

e 6 Dr. Lusto'sa-.' - At -e então, o senhor vira simplesmente 	 em

Darnião a filho de Julio: um escravo rebelde que devia ser do

minado para perder a sua pretenso ä autonornia ou at6 	 mesmo

i liberdade. Entretanto, no exist  urn choque radical, pois a

prudëncia de Darnio evita as choques frontais e se ele puni

do, essa puniçäo parece poder ser mais assumida sem ihe p&r a

vida-em -perigo. Mas	 efetivamente,:- .tudo .inuda.com. a-- - intervenr

çäø da sinhazinha Nh-Bi16 que, par raz6es mal 	 explicadas,

nos	 apresentada nurna situaçäo neurötica, senäo esquizofrni

ca e_irremedive1. Fechadano seu quarto, ela se entretm en

tre as bonecas, que devem respeitar os menores detaihes anat6

micos, cam seios e um sexo corn monte de vnus, e a guitarra,

que uma antiga professora ihe ensinou-a tocar
	

End ausurada



118

	

10	 ela sonha corn hornens e corn as relaçaes que poderia construir.

Por&m, a censura sexual da casa-grande pesa sobre as suas

opçes, e a sua vida interior se desequilibra sern pocier reali

zar-se. Por firn, a voz popular insiste no fato de o eesequilt

brio ser devido ao desejo sexual nio satisfeito (TSL, 	 p. 59).

Todavia, nada permite a urna filha de grand  proprietrio 	 le

var a vida sexual que bern ihe apraz.

Este prirneiro coriflito ë exacerhado - se e que n g o te

nha sido provocado pela religio. 0 medo do inferno atravessa

	

•	 constantenlénte as reflex6es de Nhi-.Bild. Esse inferno & 0 re

sultado final e necessãrio da sua atividade sexual 	 desvaira

da. Esta virgem recalcada, se inventa urna vida dissoluta, na

qual Damiäo desempenha o pa.pel principal, desde o dia longtn

quo em que a sinhi o forçou a mostrar-ihe o sexo ainda nascen

te. Elupla provocação de resto, e .Nh5-Bil6:

"(•• 4) ekoiLc p'trneLko a 6a.La do uet
do,_ que ngata c.ow a pon.ta do quc..Lxo; depoiL.e a
atagua, qua £gua.Lrnen.tc pite.nde no qu g.ixo corn a
bcvu-a. da 6aLa, a p0k 6Lm a cornbLnaç&o." (TS L,
p. 34)

•

- Damiio se incontra perante as coxas brancas, assim co

mo o sexo "ji afofado de p&los riegrosi' (TSL, p. 34)

0 essencial da provocaço näo reside porm neste exibi

cionismo, em que a menina se deixa ver. Flas sirn, quando int!

ma Darniäo a 1 h mostrar o sexo:

iLA9o,ta cii oaeko y ak o .au. ti( TSL, p. 34)

•
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•	 A resistncia de Darnião	 apenas simbElica, perque

ficilmente urn moleque, mesmo filbo de Ju1io, poderia resis

tir ao desejo manifestado pelasirihazinha. Esta "se rextasia,

corn o membro do menino entre as meos trmu1ash, o t que a con

firma nas suas congerninaç6es.

Esta fliha do Dr. Lustosa ira niodificar radicalinente a

situaçäo, porque ela surpreende Damiäo durante asrnarobrasque

este faz para se aproxirnar do Bispo. Note-se tambim a mareira

como o Bispo faz explodir a situaçao. Instalado na casa-gran

de, ele n jo pode ser abordado diretamente pelos escravos: es

tes devem passar pela via }jierarquiba, se assim se pc'dedizer.

Naturaimente, os patr6es corno o Dr. Lustosa e respectivas mu

ihet-es integrantes da farnTlia nbo iriam dar possibil idades de

acesso livre	 autoridade eclesiastica. Assim, 0 escravo nbo

podia contar livremente ao Bispo o que pretendia. Estas ra

zäes obrigani Daniibo a agir clandestinamente, criando inconti

nenti urna situaçbo perigosa.

Nha-Bi16 o espera	 sada do quarto do Bispo, intiman

do-o a entrar no seu quarto, fechando-o S chave: ela usa as

prêrrouativas da senhora,.da.proprietãri.a e:s-e nbo.escondea

sua paixbo pelo negro, tarnbm nbo renuncia a sua autoridade e

igualmente nio ignora que basta levantar a voz, anunciara pre

sença clandestina do negro Dami jo para que todosse lancem na

caça ao homern e na liquidaçbo fTsica do atrevido. t4ais 	 uma

vez a situaçbo se apresenta ambTgua como sempre acontece nas

relaç6es entre dominaclores e dorninados. No caso vertente, 	 tu

•
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•	 do se reforça pela pai.xio qua Nh-Bi16 consagra a Darnio

qua este não consegue nern furtar-se, nern responder:

Agoiuz ea nzc deiixo -ta aZLe4.
Eta patc.La PLC.6OLU.tfl, embo-'ta continua.

	

,se &il;tdo. Ve.con.Lada de qa_ ete qwLae4.se	 6 a
gtt-Zhe, areaçou-o

- Ta ao)ta nac 4tt.L4 daqu.L. Se	 qaL6c.
'te.o aaLtt, cu g'tLto." (T.SL, p. 17)

Nenhunia escapat6ria, agravada, de resto, pea,ituação

descrita sobre as relaç6es qua Nhä-Bi16 pensa tar tido	 corn

Darniäo. 0 recaique a leva ao deflric, was corno acontece 	 fre

q enternente corn os esquizofrnicos, o delirlo	 extrernarnente

l6gico e nao deixa nenhurna escapat6ria. Logo qua Darniäo conse

gue furtar-se i tela de aranha, 3 para deixar atrs de si 	 o

rastro da voz de Nhi-BiI6 perseguindo-o:

"- Dam-LEo Vara.Lio	 WSL, p. 19)

Mas se ningu&n parece tar visto Darniäo, urna dtvida se
1.

jnsi.nua-entr-e

tar a 1igaço corn o negro, rnas nio ousant recusar essa probabi

lidade: a doença de Nh-8i16 autoriza todos osdesvios. E es

ta confirma as suspeitas, se afirmando gryida do ne g ro, pro

vocando a reaçäo indignada da Tia Miloca:

"- EL&5, ta iswria bxanc.a. Urna btanca-

•
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vtao 4a rnU.tuita cam, inn Keg,,Lo . 0 VaJIULaO a um pa
t6e. 0 qua ate 6ez conttgo nao 8e £az.	 Ete
abueou de ti, ntIa J2ha."tTSL, p. 84)

Nenhurna dUvida quanto	 realidade da narrativa de Nh-

-Ei16: nias isso mostra a que ponto a sociedade branca estava

pronta a aceitar as infraçöes ao c6digo, praticadas pelas mu

1 heres do grupo	 Ral grado a terrivel repressäo fisica , moral

intel ectual , vez por outra , as mul heres do grupo branco domi

nante, forçavam os criados a satisfazer-ihes o desejo irrepres

sivel

Naturalmente, um inico castigo possve1 para esses ne

gros abusadores. Ou antes, um duplo: a castraçio a que vai se

seguir a morte. Todavia, se o Dr. Lustosa.5 levado a recusar

a realidade desta situaçio, tambin näo leva muito tempo a ad

mitt-la: a 'palavra da filha, da muiher branca, näo 6	 sequer
posta em causa. Nenhuma pergunta ser5 feita a Damio, 	 como

ainda se faz hoje nos Estados Unidos, onde a acusaçäo das mu

lheres brancas, jamais poderã ser posta em causa, porque ela

implicania a perda da coesão do grupo branco. Tal qual como

no-sul dos . Estados Unidos, oDr..tustosa_ordenaapenas:q.ue o

feitor, Chico Laurenti no, meta o negro Damiäo na cafua.

Deixemos de lado a organizaço da cafua, que pouco nos

interessa no momento; o que nos interessa mais	 considerar

a brutalidade da reaço de Dr. Lustosa. Pnimeiro na 	 re1aço

corn a filha quo ihe trava qualquer possibilidade de viol Encia

vingadora ou repressora-corretiva, impedindo-o de,lhe 	 bater
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me bate, näo me bate. Fu tenho urn filho no 	 bucho.")

(TSL, p. 95). Antes de ihe fazer a proposta mais infarne:

	

"- 0 6cnhoft d g.Lxa eu ccz.a'i corn o	 Da

	

:nilo, pail? Tila MLCoca the conijou qae e.te	 nil
dez an: LLJLho ? Ta aç'uil dant.to de. n.&mV" (T.SL, p.97)

Sem sornbra de dvida esta proposta s6 pode exarcehar a

violëncia do Dr. Lustosa. Sea violEncia sexual cornetida con

tra a fil ha, contra urna branca, & ji inaceitve1 , o casarnento

I*	 entre a filha do unr proprietärio branco e urn negro escravo, ë

absolutamente irnpossTvel . 0 que näo impede Nhã-Bi16 de	 ihe

anunciar"( ... ) contorcendo-se de riso,	 feiço de urna	 juça

reira na Ventania:"

0 4enko/z. vail tvt urn ne.to e4cwtLnho,
pctpail." (TSL, p. 97)

Este afrontarnento corn a filha, a certeza total de ter

havido relacöes sexuais entre a filha dernente e o negro.	 sern

i•

	

	
respeito, afirrnaalvontade:.do. Dr;Lus.tos:a de 1iqu1dar;. paras

sernpre a sexualidade do negro. ApGs urna distribuiçäo de bolos

vibrados corn a farnosa palrnat6ria de ferro, Damio 	 arnarradou

(. . .) no tronco, nu, corn as mäos para cima, e de frente"(p.99.

0 que di a Damiäo a certeza de ir ser castrado.

	

0 castigo I excepcional , mas nenhum outro
	

pareceri a

n	 mais adequado ao senhor branco, confirmando 0
	

desequiUbrio

10
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•	
da sexualidade entre brancos e negros. Enquanto os

podern dispor de todas as niulheres existentes na plantação, os

negros são continuamente excluTdos das relaç6es sexuais 	 nor

mais. Fas a sociedade dos brancos não pode aceitar nenhurna r

lação sexual entre brancas e negros; se ii as existentes entze

as negras, mulatas e os brancos são mal aceitas, não hi 	 ne

nhuma possibilidade de aceitar sequer a hip6tese de tais rel!

ç5es. Menos ainda a real idade sensi'vel	 se transformando	 ao

longo de nove meses em pequeno mulato merguihado no 	 liquido

arnni6tico da branca.

Todavia, a narrativa nos poupa a dureza da cena da cas

tração. E, como nos fumes romlnticos norte-americanos, h5 urn

-	 "happy end" neste horror, que nos e apresentado como uma 	 in

tervenção ex-machina, divina por assim dizer, que fulmina 	 o

braco, o corpo, o coraço do exterminador Lustosa. lais alto

do que ele, outro gladio se afirma:

-	 "E4tava paudo, imiLto p6Udo ne4m0, cOmk
04 tabLo4 a'utoxeado4, az veLa4 do pecoço dLta
tada4, e. .toda a ecta ene4gLa ee concentitaua: pta -
r,-ao que. vLnha vottando-co . m ataca.- em - tL4.te,
de4c1'tc.vejtdo a cLuLva da chLcotada-'ce.ba; E e44a

:rniao cittjel pakaceu pejtdvm de.'mepen.te. a 4ua 6oA
ça, akouxando 04 dedo4 qae. 4e.gu.kavam 0 eabo
do .'teLko, enqaanto 0 .'ie'jto do copo atuZa, de
nqa.Lttb1tavtdo-4e pa/ia a jkete, 4cm da& tempo
a qac. 0 £cttok e 04 fleg/tOb the acadLohern - pa
'ia eaLit ptec-c4arnen.te a04 pe4dQ. Varrao,	 qac. - -
eacaneetou 04 0t1t04 banhctdo4 dc 4aigae, 4en1
cc*nip&eendcic. dAjte.Lto o quc n e4.tava pa64ando.";
(T.SL- p. 100)

Salientarnos o carãter melodramtico, inutilmente melo
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dramtico, da situaço em que o Dr. Lustosa cai pkcL4&rawte

aos pis de Darniffo. Na citaço anterior nos aparece outra 	 in

congru&ncia, quando a narrativa insiste na brutälidade dos bo

los de palrnat6ria vibrados pelo Dr. Lustosa. Ora, este possui

apenas urn braço, o que lhe reduz a força fisica, visto o bra

çø ausente näo poder servir de elemento de equilibrio, permi

tindo reforçar a viol gncia da pancada. Contudo, compreendernos

que o narrador nos quis mostrar a força do desvario dos bran

cos face a re1aço sexual entre Os negros e as brancas. Rete

nhamos o fato, que nio confirrna algurnas teses correntes a res

peito da liberdade sexual existente no espaço que devia unir,

mas de fato separa, a casa-grande e a senzala. Josu Iontel10

mostra que a situaçio era cornpletamente diferente nas 	 fazen

das, e que os negros erani apenas e completamente as	 coisas

dos brancos. Incluindo a sexuàlidade, como aparece repetidas

vezes nesta longa e cornplexa narrativa.

Contudo,Nh-Bi16 vol tar g ainda a aparecer na hist6ria

de Damio, re-introduzida no entanto, por urna informaçbo de

Chico Benedito. Este faz o balanço. das mudanças ocorridas na

•	 fazenda, rnarcado pelas rnortes'da mSede Darnião, de Sinh

iha e de Sinhä-Miloca; e tambm di conta da decisäo de Sinhb

Dona em vender tudo para se mudar para Sbo Luis, nbo sabendo

todavia o que fazer de Nh5-Bil.6. Aqui, explode a revelaçäo:

"- Ta ;tEo 4oa6e. qae NhE-BiZi teve. urn
£Zo? Taue, VamJLEo. E disze pita todo irundo qaeJ

C
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o 6io via tea. Qae .ta vo..ttou de noLte na 6azeia
da, daitniLa cozhela, depoL4 fioL embota no eava
to. CoLtada. Ta ve2a. A,icia nua peILa caba. Pea.
o LLo pka4 Jlega ckZ&k." (TSL, p. 229)

Este ponto final i histöria de Nh-Bi16 serve para Pro

var que as relaçes amorosas podiam ter existido normalmente

entre as brancas e os negros se no houvesse a condenaço cons

tante de tais relaçöes pela sociedade dos brancos. 1ias Nh-Bi

16, marginalizada pela sua afecço mental ou pela sua ninfoma

nia, nSo pode mais ser controlada e escolhe por isso nag 	 Os

brancos da familia ou do grupo, mas os negros da fazerida. 	 A

sua paixo por Darnio resiste ao tempo, is press6es 	 farnilia

res e at	 ausenclah ela conseguedormir corn urn Damião Lthti

co, e o filho que consegue por melo de outro escravo näo ihe

interessa, como igualmente näo lhe-interessaria urn Hiho bran

co.

Em tudo isto, o que mais interessa nb	 apenas a pai

xbo obstinada de Nh5-81l6, rnas sobretudo o fato da	 ruptura

existente entre o pal escravocrata, o Dr. Lustosa, e a fliha

que recusa a discrirninaçbo racia-1 	 escol hendo::osu amante:s,.	 po

tencials ou reals entre os escravos da fazenda. 0 filho mula

to	 teoricamente fjlho de Dami go que na realidade resulta de

ama infraçbo sexual grave cornetida pela fliha de urn fazendei

ro rico. •E mais: esta infraçäo i o resultado de uma paixo que

nada e nern ningum consegue reduzir ou eliminar.

Entretanto, a reserva de Darnibo no tocante is rnulheres

0
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clara, pois se mantem fiel s muiheres de sua car e n5o ten

do jarnais relaç6es cam as brancas. Desta maneira, no piano e

no espaço da narrativa parece 'imp1icar' uma divisão de tare

fas entre Darnibo e seu amigo Barba. Enquanto a Barbo prefere

fazer mulatos nas brancas por raz6es que são suas, Darnio nun

ca se separa do seu grupo, salvo para dormir algurnas 	 vezes

corn rnulatas.

Todavia, pode-se conipreender a necessidade da inorte me

lodraniltica at -e pela necessidade de mat-car os tempos	 fortes

desta mutaçbo. De certa maneira, trata-se de urna tcnica 	 mi

portada respeitante ao romance-foihetirn do scuio XIX, no qual

a interesse da leitura devia ser assegurado por rneio de	 sus

pensöes, de cortes, de surpresas como acontece em Charles

Dickens e em praduçöes de outros aUtares. No casomontelliano,

a t5t3ca da escrita consiste em sublinhar forternente as rnudan

gas de piano. Assirn, quando o serihor cal bruscamente aos ps

do escravo que pretendia castrar, o narrador quer salientar a

necessidade de punir o excesso e detectarnos a açbo de urna for

ça irnanente encarregando-se de eliminar o excesso, ao 	 mesmo

terna que assegura acantinuidade cia 1-inhagem de Julibo.

De fato, abre-se uma nova perspectiva para Darniba que

nern por isso deixa de experirnentar de nova a so1ido e a an

gstia quanda encerrada na cafua, banhado em sangue, sem igua

e sern coniida. Mas a so) idaiiedade funciona ainda entre os es

cravos e Damiba serb al irnentado par urn escrava que 1 he	 1 eva

comida p descobi-e urn meio astucioso de lhe dar de beber. Isto

C
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do	 nos faz compreender que nas fazendas, nialgrado o controle es

trite dos patr6es, os escravos conseguem todavia organizar-se

para defender-se dentro de limites reduzidos. Estes Aimites,

revelam-se eficazes, pois abandonado na cafua e sem assistn

cia exterior, Damiäo teria morrido, t g o violentado fora pela

brutalidade do senhor. (p. 105).

Por outro lade, as senhoras näo admitem que seja realj

zada a castraço encarada por Dr. Lustosa, se bern quc 0	 fei

tor se proponha levar a cabo a pun icao. E, tambm näo admitem

essas mesmas senhoras que Damião possa continuar na fazenda.

E1e esti dernasiado marcado para poder continuar nos 	 unites

apertados do ambiente, pois no sô continua sendo filho - 	 de

Juliäo, o incendiãrio, mas adquiriu tambim uma outra qualida

de: a de ter viol entado a filha branca do patrão. Por 	 conse

guinte, seria impossivel mant&-lo neste mesmo quadro da fazen

da, onde havia de constituir necessariamente urn objeto de es

cändalo, lembrando a uns e a outros as façanhas cometidas, pon

do em cheque a autoridade branca.

0 grupo de senhoras brancas sä coñcebe uma saTda:	 fa

zer oescravo parti.r, entregando-o-ao Bispo:paraque:	 este

transforme, se puder, o escravo rebelde em padre.

0 grupo que decide mesmo assim no esquece de	 punir

Damio: ele deve ajudar a dizer trezentase sessentae cinco

missas pela alma de Dr. Lustosa a urn de assegurar a entrada do

patro no ParaTso, pagando dessa forma o quenäo pudera pagar

fisicamente.	 --
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•	
U fato nos mostra coma a pröpria religiäo era utiliza

da pelos proprietrios, pelos senhores como uma arma de 	 con

trãle e de viol&ncia.	 olhando do lado do Bispo, percebemos

que e corn urn pouco de tristeza que esta autoridade religiosa

consente, pois resistir a tal imposiçäo erase levantar 	 con

tra a outorgaçäo da carta de alforria de Darnião. Deste 	 modo

compreendernos que a Igreja era urn 1 ugar onde , de prefernci a,

os senhores, os brancos so reconhecidos.

No Paläcio Episcopal, Damio serã recebido e recoriheci

	

I •	 do pelo padre Pol icarpo, que urn artigo de jornal o alcunhara

de Tracaj, popularizando assim o padre tartaruga, devido 	 a
homologia entre o seu fisico, baixo e forte corn urn pescoço

troncudo, com o animal. Trata-se de um veiho processo de zoo

morfizaçäo do africano que o Padre Policarpo näo escapa a re-
gra, corno acontece corn Os outros negros que	 fr-eqentemente

säo chamados de bode4.

A amizade entre a Padre e o escravo aspirante	 funda

mental, porque disto depende a transformaçäo de Damio. 	 Corn

a proteçäo daquele,Darniäo 	 empurrado primeiro em direção ao

	

I •	 saber, completando p afinando a prirn.eira instruçffo .:Trecebida;-

do Baräo, outro amigo. V&-se que Damiäo, no inTcio, 	 treina

do escol arniente por negros ou thulatos e 55 ul ten ormente por

bran cos

Repare-se nesta maneira de fazer as coisas, que 	 mos

tra a doininaçäo, mas tanibm a autonorria. Damiäo aprende a ler

p escrever no quilombo d'e seu pai (p. 14), e reforçara o	 seu

10
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saber em companhia do Padre Policarpo que tamhm vive numa 5i

tuaço particular, na medida em que o servo de Deus encontra-

- se, de certa maneira, num gueto de luxo, cons iderancto-se	 a

distãücià que este impöe em relaçäo i sociedade global.	 Por

conseguinte, Damio saira do campo, da fazenda n5o para se in

tegrar na sociedade ludovicense, mas para se abrigarno Pa1

cia Episcopal a tim de se defender da agressbo da 	 sociedade

global nessa ilha formada pelas autoridades da Igreja Catöli

ca

Entretanto, nada disto a resguarda dos conflitos e o

primeiro aparece logo que se esboça a sua pretenslo, 3poiada

pelo Bispo, de entrar no serninrio, no obstante, tenha o Pa

dre Policarpo. ihe assinalado que o sacerd6cio cons isttaem tro

car "urn cativeiro por outro" (p. 123)	 Por nbo mais Se tratar

da mesma escravatura Damibo aceitao que de resto, d?. oportu

nidade ao Bispo de afirmar a necessidade dé fazer a 	 Igreja

participar, iniciando a "luta contra o preconceito decor"...

( p. 123). Na verdade, a questbo esti em saber se a Igreja po

de promover ou nbo os homens de cor. Isto contestado pela

maioria do clero branco- quelembra ao'Padre Policärpoaresis

tëncia oferecida a ele pelos braricos:

No nontnto £ni que 0 coiea ec apYLO
z;:nicu do aUaJL, paka d.Lzn a. LcLa pti:.rna.Lka rn(4S
La, as peb6oa4 que enchLain a nave, oeupando a.
£LCe&a4 de banco, de. )tepente 4e. £evanta&am C

okarn ernbo&a." (TSL, p. 129)

U

9
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Corn efeito, esta coiocaçäo tend  a provar que as rela

çöes corn Deus nSo são neutras, mas devem passar por uma socie

dade onde os preconceitos raciais dominam pela parte dos bran

cos, o que quer dizer que Deus branco não pode ser servido por

padres negros ou irulatos.

Tudo estã em saber tarnbm se os assistentes i inissa do

Padre Tracaj	 são 's6 pretos' conio afirma ronsenhor Tavares,

ou se são "so- cristãos", como replica o Padre Tracaji. E num

torn de gracejo, uma met g fora cromtica serve pata salientar a

diferença de comportamento, a1gum censurando i mesa a 	 fato

de o Padre Tracajä servr-se do "massa muito alva da compota

-	 de bacuri", quando devia sobretudo servir-se da "compota 	 de

ameixa" (p. 131)	 Este jogo cromãtico serve para reforçar	 a

processo das homologias, devendo cada urn ficar corn a sua cor;

isto E eliminado no piano simb6lico, peio gesto do Padre Tra

cajã, que mistura, que donfunde no prato e no paiato as duos

guloseirnas provando as qualidades complernentares do mestiça

gem, que parecem, serbo sempre defendidas por Monteilo.

0 orgul ho do Padre. Tracaji-	 profun-damebte tnico	 ou	 -

at expi icitarnente racial, pertencendo a 1 inha do racismo an

ti-racista de que falou tãoprofundarnente Sartre. Face 	 aos

progresso de Damião, Tracaji decreta: "No Seminrio, vais pas

sar todos aqueies brancos para trs. E corn urn pe nas costas."

( p. 133) Se dizemos racisrno anti-racista 	 porque no se tra

to de afirmar uma superioridade nova do negro sobre c branco,

mas de mostrar por meio da afirmaçäo dos qualidades do negro
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que a racismo não tern razäo de ser. Ademais, trata-se de uma

demonstraçäo evidente que procura salientar a profunda ifljUs

tiça da sociedade dorninada pelos brancos que impede as negros

de afirmar suas qualidades, reprimindo-os corn a mixima violën

cia. Tanto o Padre Tracaj g coma Darnião estäo inclusos 	 neste

tipo de repressäo, indicando eve tal situaç5o no 	 aceitävel

pois faisifica dernasiadamente os valores hurnanos.

Repare-se tambm na hierarquia da promoo da gente de

cor, a que ponto a narrativa respeita a maneira como isto Se

is	 processou no mundo brasileiro: os mulatos precedendo Os	 ne

gras, ihes abrindo	 carninhos. Compreende-se que sern as mula

tos servindo de guia e de respaldo, jamais os negros 	 teriarn

conseguido impor-se no quadra geral da sociedade brasileira,

pois assim entendem o Padre Policarpo e Damijo, unindo-seaper

tadamente para fazer face a presso da sociedade branca, que

n5o pode admitir tais prornoçöes, porque pae, em perigo a hege

monia branca. Deste modo, no fim das contas, toda e qualquer

prornoçäo social do negro ou do rnulato se traduz em perda do

espaço da autoridade dos brancos. r mais: fossem quais fossern

as qualidades de Damiäo, este devia ser.-rejeitado: a 	 unaninii

dade do clero branco n go consente abrir a brecha atravs 	 da

qual podia ter-se infiltrado este primeiro negro. Enfim, este

clero no perde jarnais a oportunidade de manifestar a sua Ca

ridade cristä, agredindo constanternente Damio e como urn born

exemplo temos a atitude do Padre Pinto que se encontra no has

pital devido a unia fratura e que visitado pelo Padre Policar

0
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•	 po en companhia de [ami g o, n g ô pode esconder a repugnncia fT

sica pelo negro:

J(•••) NO nadou bwi c a iw aheJi-o dapxe.
to. TwincipaVENte agotLa, pxeac naoata can'a,1'
(TSL, p. 254)

Ja se cornpreEndeu e se Ave frisar hem que o cheiro dos

africanos e um dos elemertos que .mais assinala a 	 diferença.

Aquele que e sentido de maneira quase animal, pelo odor, 	 ou

pelo faro, e aquele que mais animaliza as pessoas de cor.

A excluso de Damião do Seminrio i perfeitamente 	 ra

cionalizada pela alta hierarquia do clero maranhense, 	 visto

que ele seria näo uma contribuiço para a difusão e o reforço

da Igreja, mas antes urn elemento dissolvente:

"(...) NO tanho Ovidaz cia qua	 at a,
urna uaz o'Lda'Lado pada, an, uaz cia a4JLaAtL	 ova
£1uz4 pata a )-LabLtnito cia Vau.6, -ckLa eta 	 auger

corn ptLajuZzo pa/ta a tLatLgcac. "	(TS L
p. 156)

Näo se trata de exc1uso marcada pela negatividade do

racismo, antes urna refiexão por assim dizer tcnica se 	 ref 

rindo apenas ao interesse da Igreja. A resposta do Padre Poli

carpo no altera a convicçäo do Padre Pinto:

p/tea-tao nao a1qaacet qua joi
Vau-o qua £ez p/tcto a OAR .'(TSL, p. 156)

C



133c

-	 Dentro do processo de racionalizacäo, convinha a	 Igre

ja atender os interesses especTficos da sua misso:

f•• * ) Na X&.Lea, a Vam.LaTh e.tajzia bern,
No Makanhtzo, 4ex.La urn de-oa4txe.." (Tfl, p. 156,1

Ora, tudo isto s6 nos mostra que Os africanos •nio são

pensados nem coma brasileiros, nern como africanos. Sendo co!

sas, el es não pod em reivindicar nem uma nacionalidade, nemuma

•	 reiigião.

Recorrendo ao "flash-back", a narrativa nos mostra 	 a

brutalidade das reaç6es, dos serninaristas, obrigados a 	 acel

- tar na salade aula, embora discretamente, a presença de	 Da

mião, acomodado ao fundo e sern batina de seminarista. Urn, ou

vãrios alunos abrem, na sua carteira escolar, a inscrição 	 a

canivete: "NEGRO" (p. 163) A irnportfncia das maiüsculas, que

irrompem no piano grfico, confirma a violEncia da 	 denincia

e da acusaço, o que de resto	 perfeitamente coerente. Se a

sociedade civil, branca, apoiada pela-massa unãnime do clero,

tambm branco, se opöe	 presenca de Damião;-os seminaristas,

filhos de uns e discipulos dos outros, não podiam agir 	 dif!

rentemente. Mesmo se, aqui e ali, irrompem o reconhecimento e

o prestTgio do saber. 0 seu conhecimento das liçöese do 	 la.

tirn do ronsenhor Tavares, reduzem o conflito como se o saber

pudesse forniar uma barreira contra a discriniinação racial. Tra

ta-se de urn dos elementos teöricos de Josu Monteilo,queacre

•
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•	
dita, em terrnos de liberalismo poiTtico, que a cultura

agir corno libertádora e como niveladora.

A prinieira saida de Damião corn a sua batina nova, of!

recida pelo Padre Policarpo, embora autorizada pelo	 Bispo,

provoca reaçöes negativas entre a população de São Luis, não

obstante se trate de urna cerirn&nia irnportante levar C's santos

6leos Para a extrema-unçäo do Governador Eduardo Olimpio 	 Fa

chado. A surpresa,	 Olhem all urn padre pnetot"(p. 1 : 69) per

feitarnente expressa no convite irnperativo o&hern, que	 sucede

•	
aos comentrios extrernarnente agressivos, pr6ximos

A Igreja jã chegou na senzala?'(p. 1 : 65); em que a	 popula

ção branca i apoiada por uma parte dos mulatos e dos negros.

Assirn, se traduz uma vez rnais, nesta narrativa, a irnportncia

deterrninante do discurso do grupo que controla soclairnente a

sociedade. E a conclusão vern numa frase definitiva: 	 t	 o

Padre Urubu, rninha gente"(p. 166), sendo a negrura do pssa

ro comedor de coisas podres, necr6fago, utilizada para 	 mdi

car a condição marginal e inaceive1 do jovern 	 serninarista.

•	 Nenhunia caridade nesta sociedade. A narrativa salienta a 	 mm

•

	

	
possibilidade de esperar qualquerrnanifestação caridosa 	 de

urna sociedade cujosfundamentos estão corröTdos pela impieda

de da coisificação do Outro.

Esta rejeiçio serã confirrnaa pela decisão do Cabido,

conclUindo que "seria urna irnprudncia, aqul em São Lids, orde

nar urn preto, e preto que, atj hi pouco, era escravo. Como eu

conhecia o seu voto, votei pelo senhor. 0 Damilo. s .6 teve dois

40
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votos: 0 meu &oseu. Fiquei des olado"(p.179) 	 Essa explicaçäo

do Bispo ao Padre Policarpo, pöe em evidncia a terrtvel con

denação operada pela sociedade branca: esta faz escravos, mas

censura a esses mesmos escravos o fato de a serem. Cora 	 este

comportamento quer esta sociedade absolver-se da brutalidade

dos seus tratamentos. Damilo 	 negro e, circunstãncia agravan

te, ainda hi pouco era escravo.

Todavia se reconhece que os padres brancos podem 	 fra

cassar inteirarnente nas relaçöes corn os negros como acontece

•	 corn Yonsenhor Tavares, "muito branco, de olho azul". . 	 que

no pode obter os resultados at então conseguidos pelo Padre

Policarpo: "Eu, como mulato, tinha mais força, sabia	 falar

aos negros, e os negros sempre tiverarn confiança em mirn.' (p.

180) Os dados estäo lançados, e na situação então vigente no

I'aranhäb e no Brasil, n go podia ser diferente. Isto leva	 Da

rniäo a reagir brutalmente perante a decisão do Cabido de 	 o

excluir do seminirio, quando esperava ser aceito para poder

trabaihar em prol de seus irmos de cor: °E ele se antevia no

pZlpito, preparando aos poucos os companheiros de raça Para a

•	
luta pela liberdade." (p. 182)

A brutalidade do clero branco perante o jovem 	 negro,

ex-seminarista brilhante ser g sempre de rejeição brutal, como

faz oP&drerTobias que, quase cego,:incapaz de assegurar 	 a

serviço normal do Arquivo da CUria, recusa a possibilidade de

empregar Damião com:o seu ajudantec "Não preciso de .	ningum.

Negro, compra-se na- praça." (p. 189)	 Evidentemente que 0 Cl!

•
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ro mostra a sua perfeita integração na casse de origem, afas

tando a possibilidade de encontrarmos praticamente o 	 mtnimo

vislumbre de caridade cristã. Na verdade, isto s6 tern o poder

de mostrar at que ponto a pritica da escravidão pode embotar

a sensibilidade e anular toda e qualquer possibilidade de corn

preensão do Outro. U que domina mesmo no rneio do ci era cat6li

co de São Luis 6 a rejeiçio e nada se pode esperar deste Ho

co monoiTtico. Inferimos, que tambrn neste caso, trata-se de

urn modelo. Este comportamento idntico em todos as estados,

possivelmente mais exarcebado em uns e em outros. nao,, iias 0

mesmo.

Face a todos estes problernas, Damião v a necessidade

de renunciar a tal possibili dad e e encontrar urna ativi dad e no

mundo profano. Lie foi apolado, durante algum tempo, pelo Pa

dre Policarpo que ihe estabeleceu uma mesada a fim de ihe per

mitir vencer as primeiras dificuldades. Entretanto, uma ruptu

ra se estabelece entre o Padre Policarpo e o Pai gcio	 Episco

pal, logo que o Bispo decide reformã-lo e outra cut. • , '..en

tre o thésmo fladráPolicarpo e Damiäo, preferindo.o Padre desa

parecer sem informar ao ex-aluno da suadireço.Darnito.o pro

cura em toda a cidade sern conseguir informaçäo fidedigna, at

que a1 gum The indica a morada não do Padre Po1icarpo que per

deu esta identidade, mas do Padre rracaj g , como era	 inevitã

vel	 Se a alcunha pode constituir um lugar de integraço 	 na

sociedade, ela funciona mais freq(kntemente corno uma forma de

negar o Outro, ou em todo caso de ihe reduzir tant p a autono
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mia corno a autoridade.

	

Fssa serã urna das vinculac6es fortes nas relaçEes 	 en

tre o Padre Policarpo e Darnião que descobre subitarnent:e a

11
concor1ncia tao perfeita e evidente", entre o pai e a filha.

Me ficara muito ligado ao padre at -e 3 rnorte deste, e seri urn
pouco mais tarde que se casarã corn Aparecida, a filha do 	 pa

dre, sern verdadeirarnente ani-la, corno se ap6s ter herciado os

livros do veiho Padre Policarpo, devesse tarnbrn herdar-ihe a

filha. Todavia o rnatrirn&nio se estabiliza, embora tarnbIrn nao

haja nenhurna correspondncia entre a paixão de Daniião pelos

livros e o completo desinteresse que por eles rnanifesta Apare

cida. Darniäo, a1ni dos livros e da pr6pria Aparecida herda tarn

brn a rnäe e a av6 da muiher e, po-rconseguinte, a farnilia 	 de

Darniäo distante, na fazenda,	 substituTda por urna	 farnTlia

rnais Proxima corn a qual as pequenos conflitos iräosurgir.

Retenha#e essenctairnente esta lenta rnas c1ssica pro

rnoção: ap5s a sua integraçäo no mundo urbano, Darnião assegura

a sua escolaridade e depois disso casa-se. Essa 1igaç{o se

realiza no seu grupo 6tnico e näo encontrarnos ern Darniio a me

nor rnanifestação de-desejo pelas rnulheres brancas.;:: nurnerosas -

na cidade. Poder-se-7a perguntar corno legitirnar esse cornporta

mento: seri que os negros nao encontram beleza nas	 muiheres

brancas e por isso Darniäo as renuncia, ou existe um_ "a priori"

da narrativa que nao permite que Darni go se interesse	 pelas

brancas, apös o incidente corn Nh5-Bi16? A verdade 	 qire,	 se

ja corno for ele vai viver entre rnulheres do seu grupo	 tnico	 -
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Is	
sem jarnais Damiäo procurar separar-se dele.

Aparecida, na sua tranquilidade, pequena-burguesa,	 re

presenta urn certo tipo de muiher provinciana que se ocupa das

quest6es domisticas scm jamais invadir o campo	 profissional

do marido; ou seja ainda, o casal Damião/Aparecida representa

urn esquerua tradicional e scm surpresas.

bias seja qual for a decisäo de Damiäo face	 socieda

de branca, ele ser -a obrigado a constatar a sua imporUincia.pa

rasolucionar os casos dos negros seus cornpanheiros. Se 	 al

guma dGvida houvesse contra essa terrTvel irnpotncia, ela apa

rece de marteira franca, para näo dizer trffgica, logo que

posto novarnente perante a realidade fTsica da farnTlia carnpes

tre. Durante rnuito tempo, vivera separado da farnTlia, estaThe

afirniando apenas na mem6ria, at9 que urn dia Chico	 Beriedito

que o trouxera para aresponsabilidade do Bispo, reaparece na

cidade e ihe informa: a mae estava morta e enterrada, enquan

a irma Leocdia esta slcheia de filhos"(pp.228-9)

Deixando de lado os elementos que rernetem Darniao 	 ao

tempo e a pratica da plantaçio, retenhamos a sua vontade 	 de

is	
resolver a situaçäo da -irma:

"- &oeLn; qae ca ptde&, t'utto da ttbe&
dade dela.	 -

— Corn c.-qLLaZa pei'tca de 1-cO4?"(TSL,p.229)

0 realismo cru, o sentido pragmtico da exist gncia de

Chico Benedito abate todas as opçes irrealistas de 	 Damião.
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Urn negro representa capital e o senhor. no iri liberti-lo sem

recuperar o dinheiro investido, procurando ate conseguir	 al

gum lucro. Mas, a agravar a situaço, existe o grande nümero

de filhos da Leocdia; seria necessãrio ou abandonã-ios na fa

zenda ou tambCm resgat-los, o que tornaria a situaço perfei

tamente inso1vel. Assirn, 0 que mais realisticarnente pode fa

zer C meter a mao no bol so, vendo o "dinheiro que tinha consi

go" para envi-10 a irma. Vas näo se trata de urn rernCdio defi

nitivo; longe disso, nern sequer constituia urna açao capaz de

pesar realmente na situaçio. Urn paliativo, quando inuito 	 ou

apenas o sinai de ainda estar vivo, de continuar a sobreviver

na cidade, enquanto Leocdia suportava a brutalidade das con

diç6es da vida na piantaçao.

0 choque tornar-se-ã mais vivo e insuportivel, logo que

urn anGncio de jornal ihe dari a saber que estarao i venda "no

conjunto ou separadarnente" os escravos que tinham pertencido

aoDr. Lustosa. Damiao s6torna conhecimento do anncio tardia

mente, devido a uma gripe que o retivera no leito. Embora tar

diamente, Tanga-se sern mais prudncia a carninho da Cafila dos

Escravos para voltar a reencbntrar essa Irma perdida no tempo-

e que agora regressava, por urn tempo, ao espaço da cidade. 0

encontro ihe mostrari a destruiçio da irnagern de outrora, pois

- -	 a muiher de agora possuia apenas aiguns pontos de contato corn

a jovern irma de tempos idos; da cornpanheira de infncia 	 "56

rest avam os oihos iãnguidos, as sobranceihas unidas, o queixc

dividido ao meio, o naniz urn pouco arrebitado e urn sinai	 no
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canto da boca.' (p. 323); e, para agravar, a situaçäo, urn	 es

tigma nova, urn taiho curvo indo do pescoço a clavTcula direi

ta: ela fora tambm chicoteada, sofrendo o terrTvel 	 destino

comum dos negros escravos. AT, outra realidade afirma-se:	 as

sobrinhos, as filhos de Leoc gdia ii tjnhani sido vendidos 	 e

dispersos, liquidando-se assim o que fora uma quase 	 familia

normal, desagregada na luta pela liberdade, face a 	 prepotn

cia dos senhores.

Julião fora devorado pelaspiranhas, Damiäo quase fora

• castrado e a mie e Leoc g dia tinham-se desgastado nos 	 traba

ihos repetidos e esgotantes da fazenda. Os filhso de t•eocgdia

no ihe pertenciam, eram coisas do senhor e vendidos coma coi

sas e como tal tinham desaparecido do caminho da mae e do tb

que nern chegara a conhec-1as:

ELqueL 4Cn nenhut --- (. 	 ) —AtZ a
menAikta, que tLnka 6eito nouetna4, n tornaxam.
Exam seis. 0 maLo CPLVJC-cdo ja e4ta maLo aUo
qae ea. A e6ta hoka ja. e4.tcto Lange. Tomcuta qae
aejain £c2.tze4." (T.SL, p. 327)

•	
-	 Esta terrTvel situaçäa leva Darniãa-a enverganhar-se de

ter vindo i Cafua "corn a sua roupa de professor, de colarinho

e gravataH que s6 pode médir a terrve1 distncia que o sepa

ra definitivamente de sua irma e de seus anti goscompanheiras.

Contudo, a major dist gncia reside nessa impossibilidade . 	 de

ele próprio ser vencido, de poder resistir	 humilhaçao	 de

ser transformado em mercadoria. t bern verdade que o grupa bran
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.
	

coo vexa, mas näo pode apesar disso, trat-10 corno 	 me rc a do

na a que	 feito corn as demais.

Logo que Darnião decide resgatar a irma, näo sabendo on

de conseguir a dinheiro, encontra-se face ao cornerciante 	 en

carreg ado da venda, Joaquirn de Carvalho, 	 urn portugusmui

to magro, de nar.ii pontudo, as suTças e as bigodes grisalhos,

a fronte espaçosa, a fala Inansa e chela de erres." (p. 	 328),

que lhe d i z cal niarrente, discu tin do o caso coma se fosse	 u ma

Li
condi	 C-

M
C
C

.1

transaçäo normal, näo ser mais possTvel modificar as

goes:

"- JE a vea4da e6ta paoeada em	 cakto
'tio. Impo64ZueL pen4a't em du6az-La. AL em
o, a aenho.'ta qae noi ez a. ancome pvda e no4 en

cavtegoa de /LCgULaALZak 04 pape.L4 da cam pJa e
pouLdeneAat a eirhcvtque dtta e.ocjtava4 ja nao 6 
aclta ratL4 en; .Sio L LLS . Pa'LtLa e4ta rnanhaT paita
FoictaLeza, £ de La Segue pa/tao Rio, no p'toxL
ma uapon. Senttmo4 rnu.Lto nao podek atendvt a
4eLL pethtdo. F maLta nobke de 4ua pakte a 	 p/tO
po4.ta qce no4 £az. Ma4 a 4enho/i. ha de camp/teen
dvt qae zomos ama ca-oa de aomvtcLo, qae 	 uue
da conança de 4ea4 cL-cente4."(TSL, p. 328)

Isto p6e termo a situaçio, cujocaräte avi2tante -e: ma

nifesto, forçando Damioa discutir o destino de sua irma co

ma se de urna mercadoria se tratasse; nern de resto	 outra	 a

l6gica do cornerciante Joaquim de Carvalho que evidencia,- tra

tar-se de uma "casa de comrcio", logo nio pode deixar-se en

lear por questöes puramente afetivas. Decerto, Damiäo manifes

ta urn interesse que o nobilita, rnas new par isso-deixa 	 ele
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de estar en conflito corn Os interesses cornercjajs bern entendj

dos. Os sobrjnhos j5 t-iriharn desaparecjdo na rede complexa do

cornrcio dos homens e agora discutindo a destino de sua Irma,

Darniäo Se via obrigado a reconhecer a sua absoluta 	 impossibi

- lidade de intervir no processo.

Procurando atenuar esta inpot&ncia, Darnião> faz urn em

bruiho corn roupas da rnulher falecida. 0 embruiho ihe pesa nos

braços, ihe retardando a rnarcha. Todavia este peso que o 	 en

trava, liga-o,	 s muiheres da sua vida; a irma, que repete a

mae e a inf g ncia e a nuiher defunta, ligada a outro capTtulo da

sua hist6ria, quando j	 näo era mais coisa dos senhores; 	 erai

urn homern que'podia escoiher livrernente a cornpanheira para 	 a

sua vida. Mas esta rnarcha pesada 6 iriGtil , jiols chegando

porta da Cafua, o guarda deixa cair a gulihotina da 	 informa

çao seca:	 -

"- A rnoçc. ja 6o .L ainbolta. Antea	 do
me.Lo-dLa, £euaitam eta. (T.SL, p. 330)

0 regresso se farä "vergado ao peso de seu embruiho e

de seu infortUnjo", to certo 6 que esta desapariçio da irma

na irnensjdao do territ6rio, liquida o que ainda restava	 da

fanTlia da f.azenda. Na econornja da narrativa, esta	 desapari

çäo da irma e dos sobrinhos. deixa Damiäo sozinho na cidade e

desta vez sen qualquer laço corn o campo, corn as 	 plantaç6es,

corn a cana e con os• seus trabaihos duros e mortais. t 	 desta

40
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forma que se real iza a Ultima operaço de mutaçäo do 	 anti go

escravo rural transformado em hornem de cidade; 0 que aT fora

urn comprornisso, embora minimo corn o campo, corn as atividades

agricolas, desaparece. E mais: Damião perde a farnTlia do cam

p0, para assegurar a total hist6ria da rnutação social, 	 impos

ta pela cidade e pela cultura.

A visita do Bispo a faz end a do Dr. Lustosa col icara Da

rniäo face a urna das prirneiras persona g ens que rnarca de manei

ra definitiva o seu destino. 0 pal lhe fornecera uma viso do

mundo e Darni g o procura consciente ou inconscienternente, repe-

tir o carninho de seu pal, procurando afirmar a sua 	 condicäo

de negro e mais ainda que no quer ficar na situaçäo de escra

vo; e se .0 BarTh ficara como o negro capaz de lhe abrr os ca

mi nhos ml steriosos do saber • e da escri ta, outras	 personageris

virão pouco a pouco portuar o seu caminho, permitindo--ihe uma

rnelhor auto-definiçäo. 0 percurso de Damiäo se processa 	 sem

pre numa reiaçao de contra-ponto, corn urn ntrnero importante de

pessoas

0 Bispo intervm num momento capital e a sua	 visita

associada	 pressão suave da mae de -Damião -quequer ver 0 fi

lho longe da vida do cativeiro, permite i personagem central

niodificar radicalmente a sua orientaçäo pessoal. Esta 	 visita

aparece como aloo quase miraculoso, dividindo a vida de 	 Da

rniäo em dois perTodos: antes e depois da visita do Bispo. 	 No

primeiro, ele	 o homem da ruralidade, o escravo de Dr. Lusto

sa. No segundo, serã o escravo liberto que procurarã inserir-

-se nas funçöes liberais da pequena burguesia urbana.
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• 0 Sispo tamb5m traduz uma autoridade superior a do pro

priet g rio, pois o narrador salienta a rnudança de comportamen

to do Dr. Lustosa perante a autoridade eclesi g stica. Esta pas
sagem S realnente muito singular porque o narrador a descreve

sen que Damiäo ten ha a men or possibili dad e sequer do imagin g -

-la. Estarros perante uma das raras passagens em que o 	 roman

cista se transforma em deus ex-macbina, infringindo assim 	 a
sua regra principal, que 5 s6 descrever as coisas e os aconte

cimentos a que Damiäo tenha estado diretarnente ligado. 	 Face

ao Bispo o Dr. Lustosa se veste hem, fala inanso,	 abandonando
O tom de voz irritado quo utiliza na fazenda, em	 particular

nas relaçöes corn os escravos, enchendo-es do medo (p. 52)	 Es
to respeito manifestado pelo Dr. Lustosa S reforçado ainda pe

la distribuiçäo do roupas novas aos escravos quo devni 	 apre

sentar-se lavados e contentes: "( ...) Os escravos tiriham rece

bido roupa nova: saia e cabeço do chita, para as 	 mulheres;

calças de riscado e camisa de algodäo, para os homens."(p.54)

Repare-se na organizaçäo quase sacio-etnografica da 	 informa

çäo, quo nos ensina a maneira como sevestiam	 habitualmente

os escravos no mundo rural brasiieiro na primeira metade 	 do
sSculo XIX.

Trata-se toc$avia do preliminares,pQtsoque nos 	 interes

sa furidarnentalmente vai se v.erificar urn pouco mais - 	 tarde0

Dois choques, sendo o primeiro a pr6pria maneira de viajar do

Bispo, quo nao.aparece num andor corno o falecido Don 	 Bento

das Chagas, mas sin montado num cavalo, como qualquer pessoa

•
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normal (p. 64)	 Sobretudo, Damio se surpreende".	 corn o mu

lato corpulento, quase negro a quem o Dr. Lustosa 	 apertava

a mao" (p. 64)	 Enfirii, dupla surpresa, esta figura 	 escura,

nas tanibm a re1ao que cia estabelece corn o Dr. Lustosa,	 o

qup serä mais tarde confirmado quando aqucia mesma	 figura,

aparecera dando o braço a Dora Sinh. Nun mesmo movimento,	 o

padre mulato altera o juTzo que Damiao podia fazer a respeito

das reiaçes entre brancos e gente do cor, rIesmo se tais rela

çöes sao apenas possTveis no espaço particularmente estreito

•	
da re1igio

	

No caso vertente, a reflexao interrogativa quo	 segue

nos aparece corno um sinai dos tempos: "E gente do cor 	 podia

ser padre? Podia: ali estava a prova. 0 mulato seria mesmo o

padre? Ou seria o Bispo2" (TSL, p. 64)	 Esta novidade	 con

firmada pela mae de Dami g o, ins istindo para quo o filbo veja

o Bispo:

PL__ Ye pega corn a &.c4po. VT ze e.Le qa
te. £eua.it p/ta Lcjt pttd,te. Jc. Stein padite eJcuxo,qaa
e pita-to. Cam acabeça que ta .tem, ate £ aapaz

da te qaeteit. Vi se ,ta £at a awn eta. Eu pen4e-
nizso a mc.o6a .toda.--E ptd&xnaUo pita Noaaa- Se
nkoka."(TSL, p. 69)	 -

Tal ser a porta entreaberta pela apariçao do padre es

curo c pela insistncia corn quo a mae do Damiäo o empurra para

essa soluçao nova, quo exige urna certa audcia para ser	 love

da a cabo.

Näo interessam aqul os pormenores do encontro entre a
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Bispo e o Damio. Retenharios o fato de quo so Darni g o obtrn a

cornp1acncia do Bispo, isto so deve ã sua espantosa rnern&ria.

Ou seja, no	 por des ejar entrar no semi n g rio, me nos	 ainda

por desejar furtar-se a dureza mortal cia disciplina do traba

iho na fazenda, quo Damiäo consegue partir urn die. Na verdade,

isto se deve a urna caracterstica especial quo constitui 	 urn

estigma positivo como tel cons iderado peld Bispo; isto E, 	 Da

mio	 urn negro marcado pelo destino, mas marcado de forrra po

sitiva.	 Todavia, pode-se rotor a liçEo: o serninrio no	 so

abre para os pretos em goral , mas para urn preto 	 particular,

dotado do qualidades quo ultrapassarn larganiente as do	 qual

quer branco da cidade. Ern sTntese, pare quo urn negro	 posse

ocupar urn deterrrjnado luger na sociedade dos brancos 	 neces

srio quo ele manifesto urna superioridade indiscutTvel	 sobre

os brancos.

Assirn, c quo Damiao pudera fazer (pp. 76-7), levando o

Bispo a interv.ir ern seu favor junto ao Dr. Lustosa,apesar da

reaçäo negativa quo so poderia esperar, era de fato 	 fantãsti

co. Pare o proprietario da fazenda, este escravo possui carac

teres nega-tivos,.. particulares hrdados-do pai, qua ap6s::. lhe

ter posto fogo a casa e	 plantaçäo, suicidara-.se pare 	 não

ser punido pelas suas aç6es. Isto na i6gica de Dr. 	 Lustosa

pram apenas crimes.. Tambm em tomb da aparição do Bispo 	 as

relaçöes entre-o senhor e 0 escravo estigmatizado modificarn-

-so ain4a mais duramente.

	

Antes, conviria salientar que a aparição do 5ispo	 nes
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ta zona rural, nos lugares distantes da capital, ondE reinam

as proprjet g rjos, provoca urna a1teraço das regras. Ela perrni

te urna reflexäo dos escravos a respeito das condiç6es existen

	

ciais que sio as suas. Elas se articulam em torno da	 figura

de Darnio que, no sendo ainda chefe, sendo apenas o filho de

Julio, capaz de se opor i vontade do senhor, 6 ii 0 homern a

quem so feitas confidinejas. Por isso,	 nas relaç6es entre

Damio e os seus colegas de cativeiro que se acurnularn as 	 in

formaçöes a respeito da situacio dos africanos na fazenda.

Prirneiro, Sararã define a situacão de urna maneira para

digrnätica:

-	
"- Tea £Lcando canaado de 4Vt pketo,

VarnLao. .4 gen.te .titabaia t'tabaAt, e depoii4 	 C.
40 ch-Lcote e. pancada,dkLcotea pancada,	 oct
en.tao ttonco c. paZrncttokLa. Ate no Q04t0 qae ci
gettte ter(, corn az maLe, F 0 bkanao qae 4aL	 ga
rthando, corn 04 negicLvtko4 que vao	 nttacendo.W
( p . 59)

A prirneira refiex go nos imposta pela lingua utiliza

da par Sarar, que reforça outras interpelac5es da mesma natu

reza, sugerindo a existncja de duaslinguas, pertencendo ao

rnesrno tronco, inas diferentes na fontica, na 4ejn&nttca.	 Par

que coma	 evidente, a sentido no reside apenas na estrutura

da frase, na sua funçäo paradigmtica, mas reside-antes na to

talidade dos elementos que participarn na organização do senti

do. Isso, efetivarnente, interessa acirna de tudo.

Sararã fala par isso urn crioulo tipico, que se ident!
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fica corn o espaco da fazenda, ou corn a situação cultural. Se

Darniio falara anteriormente esta lingua (pp. 18-19) a verdade

que Darnio jarnais a utiliza. Ete se apresenta, nesse campo

particular, corno urn negro que não fala o crioulo da 	 planta

çãø, corno se marcado por urna predestinacão. Na econornia da nar

rativa, o crioulo 6, nesta prirneira parte, utilizado 	 parä

sublinhar, para reforçar, a denincia das situaçes 	 irnpostas

aos africanos pelos brancos. Sarar5 nos mostra a estranha con

junço:

trabalho / chicote

ou trabalbo I pancada
ou trabalho / tronco

ou trabaiho / palrnat6ria

Pelo que, o negro i transforrnado nurna rnquina	 dupla:

trabalha e apanha, e apanha e trabaiha. Seja qual for o pa

trio, o africano ou negro no pode fugir a esta dupla condena

çao.

Sararg vai mais longe e indica ainda outra situaçäo in

sustentivel : o africano não pode ter verdädeiratnente 	 prazer

corn as rnulheres, porque este prazer esti j5 hipotecado 	 aos

pat r6es. Gozando, o negro faz filhos, e.osfilhos são coisas

do patrio, valores produzidos pelo escravo. Ou seja ainda, de

certa rnaneira a produçio dos filhos pertence tarnbrn ao traba

1 ho:

0

•
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trabaiho / copulação

trabaiho / filhos

Isto se pode explicar perfeitarnente se se levar em con

ta a farnosa f6rmula de Enge1, mostrando que o hornem 	 obriga

do a assegurar • a reprodução dos prod utores. Produzir urn fliho,

significa para o patro a econornia de uma corripra, urn aurnento

de capital. Enquanto para o escravo a situaçio se traduz por

urn reforço da dominação, logo que ele se di conta que, final

• mente, o filho que teve, nã'o ihe pertence, mas 	 ja uma passi

bilidade de realizaçäo de lucros para o paträo, que de 	 fato

0 possui, como coisa sua.

-	 Que os escravos esto conscientes da situaçio, 	 isto

aparece dernaneira reforçada na reflexäo de Damiäo:

"- ELz bern em maitdax emboka aqueta ca
deLi. Se ,ta ernandaz,oe, acabaua .tendo am Zho
corn eta. E cLhO ea tzao qae&o. FAiho, no. tJao
'iou aurnen.tct)t oz negito4 do D't. LaL.to4a. 	 FL&ho
rneu nao hit de Left e4CJLC.t/O de nLnguem."(p. 68)

-	 E Sipaüba complementando, saflenta que, para não	 ter

filhos escravos, s6 existe urna solução; faz?-los em niulheres

brancas, o que n5o	 isento de riscos. Esta tarnbm serã,	 do

ponto de vista do Baro, a nic-a soluçäo para o problema 	 ra

cial , ponto sobre o qual refletiremos mais adiante.	 Porm,

no podemos deixar de revelar esta verdadeira greve do esper

rnatoz6ide, que näo quer ser a origem de filhos que, antes mes



1 50

mdde nascer, ja so escravos, poque escravo 	 o sexo	 dos

pais e o ventre das rnes.

Assim, Se compreende que, muitos escravos, por 	 isso,

e outras razöes, decidiam por termo a vida, pois sabiàm	 que

de qualquer modo jamais poderiam ser outra coisa que objetos

do trabaiho. Se 0 paträo reforça ainda sua exigncia, o escra

vo sabe que ira morrer esmagado pelo trabaiho. Em sinai 	 de

protesto aos abusos do cativeiro, hi o caso do irmäo de Sara

r, Tonico, que:

"1...) Umct .ta/Lde, dt.ceLL pka Lagoa,
n5o uonoa. Foi p&a pedxe-Lka, C. 4€. jogoa La dc.
itLba. Quavido achaxam eL€., d€- pvtko do nuz.to,	 ja
eatctua Lnckctdo, cum 04 LLILLLbLL voando	 €.m
(TSL, P. 59)

Os africanos podem pensar que certos desgostos do 	 pa

trio säo castigos de Deus. Isso os satisfaz realmente, porim

mais näo faz do que nianifestar a alienaço em que se encon

tram. Se para Sarar, a loucura de Nh-Bi16 & a manifestacäo

perceptivel do castigo de Deus, como tambm considerava aimor

•	
te do filho do paträo, D1io, que todo inundo chamava Seu

(TSL, pp. 59-60), a verdade	 que nada flea alterado nas rela

ç6es entre paträo e escravos. Ou antes, sim: o patrio se tor

natainda mais brutal, como se v logo que Damião 	 levado	 a

reconhecer a sua posiçäo, a interrogar a organizaço do 	 mun

U-4

•
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"E de. .'Le.pekl.te. 4LLThtt 'teaçao -tnipcit4ttia d
4Q.a 6'uto, DarnLao uottoa a 6cxctk 0	 pen4cLrnekttO
via ,ri4e)L.La de 4u.a condLçao. Po't qae eta e4c/i
vo? E pon. qae. .tarnbem gkam e6ckau04 04	 vt9kO4
qae enc.hiam a c.apda?" (T.SL, p. 66)

Deus estaria de acordo corn a partliha? Entretanto, te

na de considerar que Deus no el irninava nern a escravatura,nuii

os donos dos escravos. Tal era a relaçio de dorninaçäo, corn urn

bispo branco, pertencendo 80 grupo dos dorninadores, equeacei

ta a cumplicidade corn os senhores, que retiravani, durante urn

•	 prazo restrito, a visita, os instrumentos de tortura,, que

aparecern riurna dessas f6rrnulas de inventgrio:

II(•) As chLba.ta4, as paLma.ton.Lcto,	 c
t/tonco, as gaAgaZhe-L4.a4, a £Lbarnbo, as ma4ca
ka4 dc. £Zandkeb, .tu.do tLrho. 4Ldo e4c.ondLdo, pa
Ita euLtan. que Lobn.e. e44e4 1M4tn.an1€.nt04 de. ecU
.t-Lgo )te4vata64e a oLkaM. de. SuaReuan.andZ44Lrna?'
(TSL, P. 67)

Todavia, todo mundo sabe, na fazenda, que essa oculta

çäo	 provis6nia. Porque logo que " o Bispo fosse embona,	 as

chibatas, as palrnat6nias e o tronco voltariarn aosseus: 	 luga
• res, e bern visiveis, para que o  negros se aterno-rizasse-m 	 so

em o1h-1os." (p. 67).

Esta nefasta irnposiçio causa urn efeito évidente porque

o escravo nio consegue libertar-se do peso dos instrurnentos

de tortura, nern de dia nern de noite, neni acordado, nein dorrn'iñ

M.

•
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"- !Jm dkarnLndo a gun	 E zi'e.	 O
.tem de. noLte., 4ovih p.L que .tava no -t4onco, apc..
nhando. Acoitde.L geniendo, rnoVtado de. 4u.o."(T.SL,
p. 68)

Eis mais uma terrivel confirmaçio da situaçäo de depen

d&ncia: nada no homern negro	 1 l y re: nem os membros, nem	 o

sexo, nem sequer este espaço tio particular e too	 secreto,

que ë o do sonho. A dominaçäo se infiltra por toda parte, n5o

deixando nenhuma possibilidade de sa1vaço aos pobres 	 escra

vos. S6 a fuga, sujeita aos contratempos da pereguiço, ou a

morte. Na realidade, s6 esta permite ama recusa radical, que

nenhum patro conseguirã elirninar, mesmo se exigindoo esque

leto do escravo morto, como fizera o Dr. Lustosa a prop6sito

de Julião. (TSL, p. 30)

Fais freqtentemente do que podia parecer, a jul;gar Pe

la intenço declarada do romance, este assume mais a histöria

particular da cidade e das suas instituiçöes, do que a 	 dos

africanos. 0 exemplo mais flagrante encontra-se na 	 histöria

dos Bispos do ?aranhäo que	 inaugurada corn o aparecirnento de

Dom Manuel Joaquim da Sdiveira, .179 Bispo do Maranhão, e que -

•	 dã oportunidade de evocar a hist6ria de alguns desses 	 prela

dos, assim corno de seas conflitos corn as autoridades • tempo

rais. Josu Montello que, sendo embora urn crente, näo i certa

mente um catölico, retim alguns dos conflitos mais caricatos,

que representam na economia do romance am desvio. Näo . servem

senäo para demonstrar urn desvio, mas nesse caso, ama demons
V

traçäo ao con.t4ak.Lo, pois o defasamento retm a	 irnportincia

0
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.
	

dos problemas hurnanos do Estado, e os interesses 	 me s q U I n h os

tanto das autoridades religiosas quanto das autoridades tempo

ra I S

Este inchaço da histria ec1esistica serve, todavia,

de introduçäo 3 atividade do novo Bispo, que deve assurnir 	 a

rude tarefa de romper corn uma tradição poi gmica: a dos Bispos

em procurar impor a sua viso dos coisas aos homens da
	

bu ro

cracia do Estado. Estes conflitos entre duas burocracias,	 a

celeste e a terrena, dificul tarn a gestão, e nao permitern 	 ne

nhuma superaço da situaço. Dom Eanuel Joaquim da 	 Silveira

rompe efetivamente com este estado de coisas e se notabiliza

pela prornoçäo inesperada do Padre Policarpo i dignidade de or

ce'dia g o. A singularidade da nomeac5o nos	 dada pela cor	 da

pele do Padre Policarpo, urn mulato escuro, corn urn fTsico tao

particular que recebeu a alcunha de Tracaj, o padre tartaru

ga.

tsta vontade deliberada de romper o cTrculo em que se

encontram fechados os mulatos e os negros provoca uma sri e

de incidentes que Josui Monte1ionos apresenta, para dar

compreender a dureza da miovia esmagadora do Clerio.CatSlico;

e entre eles Os te6logos e os professores; contrãrios a toda

e qualquer pronioçäo dos hornens de cor. Ao longo de al g uns c

pitulos, Josu -e Nontello procura 4efinir a situaçäo erfl4 torno

de duas personalidades e de duas situaçöesparadoxais, ou m

ihor ainda, conflituais. A primeira, do Padre Policarpo, que,'

maigrado a sua funçao, n5o consegue se fazer aceitar nem 	 pe
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los seus colegas de curia, nem menos ainda pelos crentes bran

cos. A Igreja se define assim, ela tambm, 	 pela	 fronteira

racial que separa definitivamente os homens. A quase total ida

de do Clero rnais nio faz do que respeitar e refletir esta di

visbo tnica, que	 tambm uma divisbo social.

0 segundo conflito trava-se entre Dom Manuel e o
	

con

junto do Clero, ligado ao ensino dos serninrios ou a
	

gestbo

do Bispado, a prop6sito de entrada de Damibo como aluno
	

T

Semi nario.

Corn efeito, o romance divide-se em duas partes	 essen

dais, no que diz respeito i experi&ncia de Damibo. A experi

ncia rural, partilhada entre o quilombo do pai e a	 fazenda

do Dr. Lustosa; e a experi&ncia urbana, que ocupa a major pat

to da vida do negro Damibo e do romance. 0 balanço	 estabele

ce-se assim: ati i pgina 113, romance do mundo rural, termi

nando quando o Chico Benedito a deixa b• porta do Palicio Epis

copal

"stnka ve2a rnc.ndau ea .te deixc'i. aquL.
Vaqu-L au ucto. Soba a. e4cctda, 0 &4pota	 Let
am Lba, -thtz qae tcL qaeXT £aLat cony aLe.	 ELcc.
co rr. VaulY'. (TS L, p. 113)

A parte urbana do romance, reconstituida atravs da ex

perincia de Damibo, ocupa por conseguinte trezentos e sessen

ta pginas. 0 desequilThrio 	 evidente, na medida em que a ex

perincia urbana ocupa tr&s quartos da matria 	 impressa.
P	 -
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Queriarnos salientar este aspecto da questäo, para poder	 mos

trar que o romance não traduz a experincia total da cornunida

de africana, no caso de ela poder ser exprirnida por urn
	

nao-

-negro, mas apenas a experincia dos grupos urbanizados
	

}<a I s

ainda: o romance ocupa-se das relaç6es conflituais entre
	

Os

riegros instalados na cidade e a comunidade branca, onde todos

são senhores, ou pretendem vir a s&-lo.

Urna outra preocupaçäo que se constata tarnbm neste ro

mance	 a de descrever as casas, o espaço domstico, corno de

finindo tanto os estatutos, como- as preocupaç6es	 culturais.

Neste sentido, o romance se consagra corn certa const gncia	 a

inventariar todos os objetos, capazes de descrever o si sterna

cultural da região de São LuTs,-integrando todos os
	

grupos

socials. 0 cornparatismo existente jamais 	 direto, mas
	

n em

por isso ele deixa de estar presente.

Pela primeira vez, o encontramos, sern qualquer indica

ção de se tratar de urn recurso estilTstico a que devia 	 repe

tir-se, quando se descreve o rnobiliärio do qual dispöe o arce

b is po

"De 6ato, arboxa o qucvuto £ose epaço
-o a voLta-do pa/ta o nahcent g , ttnka ar mohtta
itLo £XZ9LLO, qua se tcrn-ctava a ca-ma a
a-c gua&da &oapa, J7 c6moda detarnpo kackado_ a a
dua4 cadatuu de patnhct, a-tern dentava,toiLo,.
corn a_baeAia de e4-tanho a a janJLa. Na 	 pa.&ada,
eorno un-Leo adoke'to, uii c/LaccLxo .toaco, paqaano
demaD pa/ta o eopaço qua ocupava. Nuni canto,
uma vaZha kada de va/tanda4 a49a/tçada4." (TSL,
p. 47)

C

C

11
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A narrativa no deixa düvidas quanto ao car5ter magro

deste rnobiiirjo no piano episcopal, e 0 adjetivo e 'cZguo,	 in

tervrn Para eliminar qualquer düvida, precedendo oinventrio.

Por duas vezes se insiste no mau estado dos rn5vejs:•a c6moda

tern o tampo 'tacltado, tal corno a rede & uctha.e niostra as 	 va

randas £4gakçada4. Uma srie de elenientos negativos, que nos

permitern entrever a fal ta de dinheiro, e urn orcarnento 	 pelo

menos deficiente, ou entio francarnente insuficiente. Esta Si

tuaçäo I apenas atenuada pelos retratos que ornam o saiäo prin

•

"(...) Unut gctLvi.a de ke2'ultoe ado.'tna
va as pattede4, c. a?-gun deie4 deL
quaUdade.'1 (TSL, P. 48)

-	 Deixenios de lado a interpoiaçäo do narrador, 	 preci

pitando-se na cova do critico de arte, Para salientar a dife

renca entre as restrices existentes nos espaços Tntimàs, e a

ostentaçäo do espaco püblico. A Igreja tambm vive preferen

tèrnern--yoiada Para os efeitos exteriores que devem:. impres

•	
sionar o pGblico. f1esmo ass.irn,:njo podemos exp•u1sara

çäø de pobreza, confirmada e xp licitarnen-te, entre outras, pelo

C6nego Jos& Antän-jo da Costa. ( pp. 48 e 49)

A situaço rnuda inteiraniente quando se passa do - Pal i
cio Episcopal S casa-grande do Dr. Lustosa, proprietrio de

urna plantaçäo de cana:

•
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. "04 voua qaa)uto4 cia hopadai, na ctCa
aaqua&da cia ca4a-gka pida, exibiair, na' cama4 cia
ca4at a4 6inaz coZcha4 cia Zab-Lk-L,tto, a havLa ka
da4 air cada canto, peJidan.ta4 daa 	 a4cctpata4,
pkonta4 paka 4akarn &	 cuunada4, toda4 rn.to atva4,
cha-Lando a 6oZha cia jadLnabta. No vao de pa
xada entice a.o janaZaii, o £ctvato'cLo cia £ek'Lo,
pLvt-tado de novo, corn a bacLa a a jaicka cia Lou
ça, oakecth a toalka cia LaLpo, ahenia poic c-c
ma cia baaLa. Sohica a4 pa4adaa c0nioda4 cia jaca
icanda. con: tampo cia I .rakmoke, aLtaavarn-4a 04 can
daaiica4 cia opa.Una, corn o rnobtogkama do V-t. Lu6
.to4a naa :nanga4 de v-Ld 'to." (TSL, p. 54)

Näo possive haver equTvoco na orgariizaço do senti

do. A casa-grande do Dr. Lustosa nos aparece nao corno urn corn

plernento, mas corno o oposto do Palãcio Episcopal: faltas grain

des neste, excessos naquela, sublinhando, na organização qua

se ironicarnente indireta do discurso, a irnpossibilidade de

ler a rnarca da mao de Deus. Em todo caso, podemos cornparar as

ausencias e as Convergencias:

Dr. Lustosa
	

Palacio Episcopal

Li

finas coichas de labirinto

redes muito alvas

lavat6rio de ferro corn

bacia é .jarra de louça

nada

redes de :varandas esgarça

das

iavat6rio corn bacia de es

tanho e jarra

toalha de felpo
	 nada

c5rnodas de jacarandã con'
	 c5rnoda de tampo rachado

tampo de rnärmore

0
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candeeiro de opalira corn 	 nada

0 rnonoçrama do Dr. Lustosa

Seria dificil encontrar una estrutura mais reveladora

da opulncia e da ostentaço dos proprietrios, en contraste

corn o quadro parco das autoridades eclesisticas. U desequil

brio	 tao evidente, que podernos nos perguntar o sentido des

tes dois inventrios. Sen querer extrapolar en excesso,	 nao

haverã na irtenço de Josu t'iontello a tentativa do mostrar o

desequillbrio entre a sagrado e o profano na terra do 	 Sao

LuTs? -

Deixernos a resposta en suspenso, reforçando todavia a

inportãncia destes elementos corn a descriçao do rnobiliirio da

fazenda de Dr. Lustosa: esta nos e apresentada corno sendo 	 a

visão de Darniäo, assim chanado a interpretar a acunuiação ex

cessiva dos rn6veis e da decoraçäo:

"(	 .) Tado, aLL, £hc paitecLa £mpone.it
a. tatka- doL'tada, o ,'te{Lexo da4 uta2,

cno/wleL	 tLçaLo de p&a.ta, a. £niage.m da 3anta
no /Q.cL n.Lchoazui-cciLa4.te.,o gPLande ct.Lce ride.
QUitO, o 4cLc1ta&,Lo coin a co&tininha-de oet ado, o
EuangeLko de .te.t.as:LLanhinada4 junto t14 	 .t'tEo
4acka4 it.Lazev.te4." (ISL, p. 65)

-	 Eis urn reforço do carätr francanente ostentat6rio da

casa-grande, quo reforça assirn a sua superioridade material so

bre o präprio Palcio Episcopal. Este vive nurna grande pobre

za, enquanto o Dr. Lustosa pode refOrçar os seus bens, e mos
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trar urn excesso de bens materials, todos caracterizados pelo

luxo dos materials e do acabarnento. Darni g o ser5 ainda encarre

gado dé-idescrever a sala de jantar °(. ) que Darni g o admirava

pela prirneira vez, embora de longe." Fodendo observar:

oa 9JLaI1 des tctM.cutoa na.o paledeh,
0 'men4o e4pc?lho cia no.tdwta doiiada, oz doi.o
giiupoa de cade.Litao, oz con4o-Coe cam .tarnpoe de
matnio/te, ae cotctc!1a4 qua guakneciari: a6 janetas.
a .tado the pateceu cia uma k.cqueza .tao g&ande,
qua oattLa cgLLaZ v&o podaiiLa axt.tiJj." 	 (TS L,
p. ifl

Entreo mais, permite marcar o conheciniento relativoda

riqueza que possui Darnijo, a quern 0 excpsso do proprietrio

do Estado aparece corno o absoluto da riqueza, criando.,.as&tni

urna situaçäo equTvoca, entre o destinatirio, o leitor, que co

nhece riquezas maiores; e o escravo que, entre 0 quilombo de

seu pal e a -fazenda do seu senhor, näo disp6e de 	 in-forrnaç6es

suficientes para reduzir a riqueza do Dr. Lustosa a urn 	 grau

menos absoluto.

A presente situaçäo sG tern interesse considerada	 do

•	 pontode vista da ttica da escrita. Porque, na relacäo de -Da

rniio consigo pr6prio e corn a riqueza de Dr. Lustosa, 	 eviden

te que esta não pode ser superada. 0 conhecirnento näo pode

nunca ultrapassar a frontei ra do possTvei de urn homem ou de

urn grupo. E o que Josue Montello rnostra nesta passagern, pres

tando atençäo i rnaneira como Darniäo, ou a1gurn de seu grupo,

podia apreciar e classificar a riqueza do senhor. Sea 	 casa

•
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do senhor 1 h aparece como a quintessncia dos bens terrenos,

porque a pode cornparar corn a sua pröpria casa e corn a 	 de

sua mae:

"A Inacth t'lnita a 4eu qua/ito, jtiittarn€ii
tca corn a 6L1ha, ao Lundo da 3enzata. E/ta ama
peça e6.tke.Lta, apciia4 corn o £6P&jO pa.n.a as dua.&

a tabua dc anoomat junto a an.cca	 sang
La, a ce&to de koapaa paita paa&, doLo	 haul
p.Ln.tado4 e. ax mocha de paa. Na paitede, a
LiLnho da Lcocadth." ( T.SL, p. 73)

(. . . ) Qaaaa todo.o 04 neg.'ioa .t.L,than: £do
paka a .tc/tkeL&o. 04 tarnboke4 ago/ia batiani 6 
.te, acorrpanhado4 pe.Loa clwca.Choa 2. 06 490904. Xi
de8peLto de 6en. dornLngo7 Inaca adLantava o
.oeu tftaba.Lho, paboando itoupa. Sobxe a tabua de
pa66a&, a en.ko que;vte ocupaua a flLL dccan6o
dc metaL, ao Lado da pLC!ia de. ,toapa ja p.ton
ta4. Ad.Lan.te, a abano." (TSL, p. 73)

A restriço do espaço se acompanlia da perda de liberda

de: Se bern que seja domingo, as muiheres trabaihairn, confirrnan

do a escravidäo pelo ritmo contTnuo do trabaiho. Nenhurna auto

nomia, o que era realmente irnpossTvel , mas antes a sujeiçäo,

reforçada pela conscincia do dever: se I.ncia.traba1ha 	 805•

domingos	 por ihe parecer necessãrio ad.Lanta/i o seu trab&lho,

isto i, reduzir os imprevistos, sabendo por experincia que

ihe daräo sempre mais a fazer do que ala pode. Enfirn, urn tra

co fsico a vai definir, que completa a situação de escrava,

excluTda do grupo dos senhores ou do das pessoas iivres:

"(...) Ve.poL&, mabtLgaudo deuagak, uoZ
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toa a olkait a ni5a, ueitgctda sobAe a -t&bua, 015

evwunes pez dacaLço4 pfLan.tado4 no eho de -tvt
/ta." (TSL, p. 73)

A reduço da rnulher a posiçäo fisica, dobrada sobre a

tãbua, e a urn pormenor muito anatonhiCo peculiar,	 'os enormes

ps descalços" näo pode deixar de rrostrar a influncia 	 pigs

tica de Portinari, cuja pintura sempre nos deu figuras dota

das de grarides extremidades: ni g os e ps excessivos en relação

aos corpos, precisanentc- para mostrar a sua subrnissão ao tra

baiho. Contudo, se podernos entrever aqui urna construção 	 ana

cr6nica de dosu Montello, ele nos permite confiririar Os ter

mos especTficos da dominaçio. E vernos, de maneira ainda nais

clara, qual o projeto do romance, que näo perde una possibili

dade de mostrar e demonstrar o peso da desigualdade e da dorni

naçao.

Ilais tarde, Darnijo ten, na cidade de São Luis, oportu

nidade de penetrar nun meio ainda niais luxuoso, a casada 	 fa

nasa Donana Jansen. Convocado pela grande propnietria, 	 Da

miäo evoca as rrianifestaçóes de luxo, as consumos 	 ostentato

"( ... ) Qaando abjtLa oa 4aL14 4ctLoe4 paita
daft ama 6eata, a. cidada Lkv.taLfLa La rouin:antaua
corn as -Ldaa aa JLojaa dc. Rua Gttande a dci Raci Fbic
IYIOLa., 0 aatjtoktdodaa carutaagana naL peditaa do
c&Lcainento, a azaaura daa rnodLatci-o, 0	 con-ftc-
-co/tn-a doa cabata-LYLaLn-oL £ fLancebaa, cia
taL qaa v;lnharh de Pax,a a L.Laboa."(TSL,p.248)

i.
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Entende-se perfeitarnente a oryanização deste mundo on

de a ostentação	 tanto uma rnanifestação de riqueza, como de

poder. Donana Jansen abre os seus sal6es i gente que ela dese

ja singularizar, a ser ou nFo convidado vale como urn atestado

de integração no grupo dominante de São Luis.

Simpiesmente, para Darnibo, tudo isto era lon g inqOo, ou

vido ainda no quilombo. Ei-lo agora levado a entrar em conta

to direto corn essa riqueza, corn essa ostentação. Subindo a es

cad a. iratizada palo color ido des vidraças, Darniäo se deixa su

focar peia riqueza:

) Nunca vi,-La uwa L.Lqueza	 £guat1
rne4mo haL bonL te.rapo4	 JLdo Paac.Lo doSenhoit BAA
Po. Oi £u4.t 'tee, a4 poiia giLanaa, o.o :noueAA eiitff
ihadoL corn 6echob de pkata )te&azeitte, a 6t opL cZ
Ito. descontnae QELe. ocupaua 0 ce-ntto do. £nuulLañ
La de jan.tak, cU aZtas cad eL&aL .t&ax.Lada4, a
,toaiLhct de £Aalto bo"tdado que eLcd&Itegaua paJLa 0
ahac, oz qaado15, 04 eepeVtob, az cadeL'LaL de
de baiLanç.o iLadeando o apaftadok, a jaIzAo 	 azul!
de Seurea corn urn W napoZeffn.Lco, tado se distAi
bula e ha&rnonLzaua pa/ta .ton.teaJ-. a	 uLoLtan.tg
qu g aLL cke9aua pda ptLrneL'ta uaz."(TSL,	 P.
250-251)

Efetivamente, tudo isto s6 podia tontear . o	 visitante--

que nFo pertencia ao grupo dorninante e vivera at então, pre

dominantemente, em ambientes rurais ou ati em pequenas insta

iaçöes urbanas. Mas o luxo de Donana Jansen pertencia ao gru

0 dorninante, grandes burgueses cuja riqueza se deviamostrar,

pare afirmar o poder, e se impor aos outros membros do grupo.

A ostentação I a regra entre este grupo. 	 n

0
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No piano mais imediato da experi&ncia de Damio,	 nos

encontrarnos novarnente corn 0 sistema de oposiçöes detectado na

fazenda de Dr. lustosa. 0 luxo excessivo de Donana Jansen en

tra em cortraste corn a casa de Genoveva Ha, mais precisarnen

te, corn o quarto da veiha africana:

con; a aua I'ted, o 4ez bna pinta
do, am n;ocho dc pau, e o iLaxo d g all 9uc.kda-YLOU
;:,a corn e6paCho, que the cILs.'atLa a bagae-1La cLE
daa.o .tachada.6 dc doce dc coco, COIL qac paga;.a
a 4acz iuitt ma attj.nia 6e.6ta dc sao BeKedZto."
(TSL, p. 255)

Repare - se que o m6vel de major preço e o resultado de

urna festa, de urn goipe de sorte e nio urna aquisiçäo regular,

feita dentro das regras cornerciais. Duastachadas de doce de

coco, associadas a intervenç g o certarnente bern hurnorada de So

Benedito. Adernais, a proxirnidade das duas descriçöes no pode

deixar dvidas quanto i sua intencionalidade, pois ela 	 quer

mostrar o abismo separando a gente que expiora da gente 	 que

trabal ha.

Esta escassez de rn6veis, de obj-etos, a	 encontraremos

tambrn-inais adiante, 56 que para descrever o quadro do traba

iho intelectual do PromotorCelso de J'agalhes, quando este,

j5 mortalrnente doente, prossegue a luta contra Dona Ana Rosa:

"C... I A urn canto, aria .tede a&mada, cox:
a.4 ZaAgaz uarand&4 de bL&.Lu.to aJttLa4.tando no
.tape.te. Junto a cama, do ou.-tko Lado, ama cade.L
ta aat&Zac.a, corn daa4 a iLmc6adc.4 u pjtmclltaa coiiT
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.	 .t'ta o taeO4-to de iaC.Lnha. En; £'tcvte a

quabe a04 pe4 da cant, am tambote.te cskeLo	 de
tA_v404."(TSL, p. 394)

wffo havia livros nem na casa de Donana Jansen, nem na

casa de Cenoveva Pia: o rnundo que exclui o saber da escrita

parece assim tocar os extremos. No primeiro caso, trata-se da

vontade de Os negar; j5 no segurtdo, a situação	 diferente:

mostra a impossibilidade de chegar ao nTvel dos Iivros. Por

outro lado, verificamos que o interior da residncia do Promo

tor Ccl so de Eagaihães •revela-o urn intelectual , para quern os

livros são o elemento fundamental, como cram tarnbm para 0 Pa

dre Policarpo e serão sempre para Damião. Em sTntese, a leitu

ra dos interiorec, da organização e da qualidade e quantidade

dos m6veis, est encarregada dc cornpletar as inforrnaç6es 	 so

bre as divisóes da sociedade maranhense. Nada pode ser excltj4

do desta organização, e a narrativa tudo procura incluir. 0

espaço social esti todo impregnado pela diferença e pela domi

nação. A narrativa não pode furtar-se ao inventrio dos dados

que torna clara a situaçäo.

0 Balaiotiue deu nome.a Balaiada constitui,na econo

mia da narrativa, apenas urn eco. A sua viol&ncia, pouco con5e

gue atravessar a espaço que a separa deste romance, se Jem

que esta insurreicão negra tivesse marcado definitivamente as

terras do Iaranhão. Ao quilombo de Juliio chegam hoinens 	 sal

dos do grupo do Ealaio, • ou marcados pela revolta	 Fialalada.

Assim, são as quatro negros armados, portadores de chuços de

.
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ferro e uma lança pontuda,"(p. 15) que uma manhä aparecem no

quilombo, dotados de armas pobres, fatalmente pouco eficazes

nos confrontos contra as forças armadas pel o governo e pel os

proprietärios. Agindo de maneira acordada, matando indistinta

mente os outros negros que asseguravam a vigilincia do quilorn

bo:

"Ia fiazLa ma-L4 d g cJktcO ano4qLLe eLe3
4e kavLam deaga'utado do BaLcvto, e, nao zabiam
c.onio ttnkam ahegado a.te cztL, ugLndo do4 -in
dioA e. dos 4otdado4 do Gouenno."(TSL,p.ts)

Por muitas razöes, estavam reduzidos, pois eram quirize

-	 no corneço. E ali chegando s6para ouvi y dizer, pelá voz auto

rizada do Baro, que "- A guerra acabou, j5 faz muito 	 tern

po—'. A1ni disso, informa oBaräo que as forças do 	 Governo

tinham enforcado "o negro Cosme'1 , (p.15) e que "Ningum sabe

que tim teve o Balaio", esse negro fazedorde balaios, que o

tempo e as condiç6es do Maranhäo tinham transformado cm chefe

de guerrilha.

A figura de Dom Cosme Bento das Chagas estava ainda vi

va na rnern&rja dos africanos; e o Barão, umdia aparecera 	 no

quilombro chefiado por Juiiäo; este duvidara mesmo da possibi

lidade de haver urn negro baräo:

"- Evo4 ynacT i rn g mo Ba'uio? Oktde ac
V4LL pteto &tkao?	 -

Paka Veua, qae tudo podc, nada e.
poa4suia. .Sou EatLao dc pczpc! p&aaado. PU& ob1ta
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e gaça do 4empke £ grnbxado 12am Co4nie Bento daa
Chaga4, Impe&ado&, Ta.to& è Vet14ok da4 L-Lbvi.
dada6 Bcm-fe.-vL&, Lnja4.taznekvte enotaado peto
Got, gkno de. .Sffo Lats." (TS L, p. 12)

Corn isto, o autor mostra que, freqenternente, os dorni

nados, revoltando-se, lirnitarn-se a repetir as estruturas dos

dominadores e o africano Dorn Cosrne te limitara a recuperar 0

aparato do poder branco, reduzindo tal estrutura a urna caric

tura. Julio dei;xa transparecer toda a sua incredulidade por

que näo espera dos brancos que eles dessern o titulo de barão

a urn negro, e menos ainda a urn negro forçado a procurar refü

gio nurn quilornbo.

Parece-nos necessrio orientar a an1ise desta	 situ!	 -

çio noutro sentido: se os negros recuperam as estruturas dos

brancos não 6 apenas para as irnitar, mas para ihes rnudar 	 0

sentido. Os tTtulos nobiliärquicos concedidos por Dorn 	 Cosme

criarn una corte diferente, urna corte negra. Estarnos perante

o tipo das prirneiras formas de reinvidicao total dos africa

nos: africanizar as estruturas brancas, que säo as que garari

tern. a dorninaçäo, antes de passar- aurna fast rna•is positiva. Se -

Dorn Cosrne recupera as formas da corte carioca, 	 para rnelhor

afirrnar, perante Os africanos ainda alienados, a força da re

volta africana, que j procura ser revolucionria, embora ihe

falte teoria suficiente para faz&-la:

't ati .tcvLde, coma se iaöo tLve44e .&c.pa

U-4
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'cado que as Lomb/cab dci. ktoZte £wiv e.oeondando as
duaL xaab do qailombo, com4ea4 &enqaeb de pa
£koçab aLndc. Etovttó, xecondoa a gaxa £rnpoaei
tedo pn.eto Cobrne, qte 40 ctndava nani andon., no
ornbico de qawtxo pn.etob, metLdo nwiia )cocLpa de
pad'te, coni am chapea aLto na eabeç.a, dando pa
UWëS de eapttao e .tLtwtob a nobn.eza aoL Lea4
amLgo4, bempke pox atob de bn.avwta, e qae con
LLLtcani em Laqaeak as Lazendab pkox.LmaL. Exam
ma(4 de c-Lnao mU 04 que andavam comieLe. E .ti

ifl	
.

nha LCUL	 ckttL.t/cO4 e. cOnteLaoL, coma 0	 otj.txo
Irnpexadox, que vLvLa no Rio de Janttn.o, 	 coni
belL papa de tucano. AbiLLu ama ebco.tct, pa/ca	 a
negitada apicendvi. a 1e e eLc.n.eue.'c, e eta	 .4eiii
corvta a gente aicrrada de bacarxvcteb, e4paca4,
£ançae, ebp-Lngaftda4, Lacab, punhato, ba/c/cab de
£eit&o e ate pcatOLaL, p/con.ta paxa deende-Lo."
(TSL, p . 13)

Acrescente-se, para melhor esclarecimento da questão,

que aqui encontramos reminiscinciàs de comportanientos africa

nos, como o fato de Dorn Cosme se desiocar penas em °andor",

o que lembra tanto as maxilas como as tip6ias angolanas, que

tambim foram utilizadas ati ao centro da Africa, par exemplo1
36

no Imprio de Luanda.k(

Assirn, i reduzido, embora reativamente, o peso dos mo

•	 delos europeus: estarernos maispërto de farmul-as

! certo que Dom Cosme não sabe ler nero escrever. 	 No

h nada de surpreendente, pois era originãrio de 	 sociedades

africanas, onde a escrita ainda näo existia. Par isso,	 Dorn

Cosme recorre aos serviços de urn portugus "Quem escrevia 	 o

diploma era urn erupregado dele, portugus,"(p.13) 	 Esta infor

maço mostra a maneira como as africanos, mesmo analfabetos,

0
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.

	
tinham ji se integrado corn as tcnicas da sociedade Europia,

recorrendo aos serviços de urn especialista da escrita.

0 fato de ser "um portugus" que se encontrava a servi

ço de Dora Cosme, merece urna rnelhor exp1icaço: Seu Quincas, 0

escriba,	 uma das raras personagens portuguesas do romance,

e a pr6pria situação mostra que no haveria brasileiro
	

pa ra

se colocar a serviço de urn negro; somente urn portugu&s
	

Por

que? Porque portuguis jarnais hesita perante questöes de
	

di

nheiro, e tanto serve o branco como o negro, sendo apenas ques

•	 to de dinheiro. Jä para a sociedade brasileira da gpoca, 	 a

questäo de dinheiro	 secundria diante dos problen-as levanta

dos pela necessidade de manter os negros nos lirnites da socie

dade branca, sem ihes dar oportunidade de se sub.levar ou se

quer de protestar contra a sociedade de dorninaçäo.

Destarte, quaquer que tivesse sido a orientaçodb,Dom

Cosme, ele sG podia ser considerado como urn inirnigo perigoso

e radical dos val ores dos propri etãrios e outros brancos . Por

isso, "A força do Governo, que andava perseguindo o Balaio no

sertio, acabou perseguindo tanibirn o negro Cosma, na	 fazenda

daLagoa Amarela, e urn dia •nos cercoude jeito, corn muito sol

dado e rnuita rnuniço, sem dar tempo dá gente reagir." (p. 14)

Se o Baräo consegue fugir, ao menos para contar a	 histbria,

foi par se ter rnostrado passivo, obedecendo sern reservas

6rdens do cornandante fidlitar para poder fugir, "de noite, nu

coma Deus me fez", (p. 14) quer dizer, confundindo-se a noite

fTsica corn a noitè da pele, pois, para soldado, 	 brasileiro

n
C,
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0

r
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ou portugus, a negrdão da noite pode absorver inteirarnente

a negridäo do corpo.

0 quilombo iniciado por Julião 6 urn outro ponto ':eque

desperta interesse. Corn o correr dos dias, isto 6, pouco a

pouco este quilombo perde o canter mais evidente de resistn

cia, para se transformar numa oranizaço aldeä cl g ssica,	 em

que a produçäo	 destinada 80 consurno do grupo, sendo todavia

o excedente desviado para a troca. Por isso, num ritmo	 men

sal, a quilombo leva at povoa dos ma is pr6ximos "o milho,	 o

•

	

	 feijäo e as frutas"(p. 17); em troca das coisas que ihe falta

y am e não podiam ser produzidas, " o sal, a f6sforo, as velas

de estiarina, os c&vados de pano e a muniço das espinardas.

( p. 17)	 -

Aqui, nos encontramos face a urn dos elernentos estilis

ticos mais presentes neste romance, em que se encontra um dos

processos, o da acumu1aço, praticada pelos surrealistas	 -

sobretudo Jacques Prvet- - e 0 inventirio que oscila entre

a informao sociol6gica ou etndgrfica. 0 que assirn nos

descrito i •a estrutura geral da produçäo do quilornbo, que fun

ciona precis&mente cornoqüaiquer aidela sertaneja, onde a ni

tua ajuda, o mutiro, 9 unia pritica permanente e 	 indispens

vel. Isto, no quadro mais lato do romance, 	 destinado	 a sa

lientar o carãter perfeitamente pacTfico dos 	 caihambolas.

Eles se limitarn, quando näo so agredidos pelos capitäes 	 de

mato ou outros grupos enviados pelos fazendeiros ou pelas au

taridades, a criar organizaçöes aldeäs, que permitem a sobre

40
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vivncia. E mais: estes calhambolas se encarregam de penetrar

sempre mais adiante no mato, abrindo novas trilhas para a pro

duçäo. Assim, quase valia a pena lastimar que o 	 romancista

näo tenha ido mais a1m para nos fornecer o inventãrio 	 das

terras deste modo conquistadas 	 floresta, posteriormente con

fiadas a produção agrTcola normal. Ain da por con ta do correr

do tempo, a quilombo se dota dos elementos, que ihe faltavam:

"a casa de farinha, a engenhoca, o seu pequeno	 ceinitrio.°

(p. 17)	 Os animais domsticos se acrescentavam a esta massa

de bens: "As galinhas, os patos e os marrecos 	 misturavam-se

aos porcos a aos negrinhos que corriam entre os casebres, 	 e

eram muitas as cabras, de 5beres apojados, que davam o leite

qua all se tomava." (p. 18)	 -

Este inventrio, assume o seu mais amplo sentido 	 no

contraste corn o romance. 0 grupo negro recu-pera aqui a 	 paz

das re1açes inter-familiares, e inter-grupo, reduzindo ao ml

nimo os conflitos, sem por isso renunciar a assegurar as re

gras da produção. £ tudo isto sem a menor vio1ncia, antes re

duzindo as possibilidadesde conflito. Sobretudo, a violncia

•	
exercida voluntãria ègratuitamente pe1ohomemsobreohornem,

que fica completamente abolida. Na economia do romance, 	 a

constituiçäo do quilombo, a descHçäo do seu funcionamento e

das suas estruturas coloca o leitor, o destinatärio,	 perante

uma cena idllica, onde nenhum ou quase nenhum	 desequillbrio

funcional se apresenta. Os dois Gnicos lances em qua esse de

sequilibrio Se far notar säo, em primeiro lugar, a irrupçäo dos
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negros, que não sabendo que a guerra do Balaio hi muito termi

nou, sö conhecern a voz das armas. A disciplina exigida	 pela

salvaguarda do quilombo, força a chefe, Julio, a ordenar 	 o

enforcamento de urn dos negros, responsivel pela morte gratui

ta de urna das sentinelas. 0 segundo conflito, verifica-se corn

a aparicão de Samuel que, maigrado o seu enorme sexo, no con

segue real izar uma atividade sexual normal. Entretanto,	 esta

marca negativa, acarretarã conseqtiencias extremamente pesadas

para todo o grupo. Coma se as estigmas do corpo devessem ser

interpretados de maneira lata, como anunciadores, Cu at reve

ladores do comportaniento do portador do estigma. Como se quem

visse os corpos, devesse tambm ler os comportamentos futuros

jä inscritos na-s formas e nos traços fTsicos.

0 suicTdio de Julião não pode ser compreendido 	 corno

uma ruptura no processo do protesto. 0 sangue da 	 linhagern

real deve assegurar a liberdade, o que constitui a segundo irn

plTcito, jä tantas vezes reafirmado: a liberdade, sendo embo

ra urn valor universal, mais conquistada do que dada. Iesmo

se ela exists enquanto referents polTtico, ela deve ser mere

cida pelo comb-ate constante -[ isto determina a- estratgiado

romance, onde não coexistem dois chefes de fainTlia: urn rnorre

para que o mais nova se afirrne, cu 0 mais nova se exila para

que o mais velho possa manter intacta a sua autoridade (parti

da do filho de Damião, p. 417)	 0 suicdio cria urn vazio	 Rd

cornunidade, suhitarnente despojada de seu chefe, pelo que a fi

iho se vai transformar, para assumir não s6 a autoridade, mas
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a personalidade fTsica do pai recm-desaparecido:

"Aoe poaaoa vamao 4CJtte qaa va 'L 'tape
tLvido o pa-L, no pctL4o £.Dtrne, na. eabaça Lavanta
da, no rnodo de ancita& o pa to, corn 04 plLnho4
contaZdo4, a u-La no4 oLIzo4 e!%t'tachado4."
(TSL, p. U)

Apesar de nenhurna ação ter sido realizada, a	 rnutação

ja indica urn novo lugar para este adolescente,que rnal conhe

ce a vio1ncia da fazenda e do senhor. Nutacäol	 inteirarnente

confirrnada pela rn g e que:

"(...) nc-ta 'teconitace 04 .t'tacoedo ma
- na Uga'ta e4gu.La a 6c't.ta, no 'tosto da

pomO4 4at-Len.te4, no 6 uLgotc dah paptta4, I n&4
ojtathae paqaana. Quando a-ta £attt, itapaa-Zha
tarnbcni a uoz, no mode de.£aLa't o&danadd. E
nial4 de ama vaz eta ja the t'tocoa o noma, eha
xnancfo-o de Jattho."(TSL, p. 28)

A tcnica do romancista estã aqui 
evidehte 

porque	 a

rnutaçäo	 enunciada no presente, vencendo o obstãcuio da nar

rativa nos tempos do passado. 0 "flash-back" permits uma atua

lizaçäo constante da narrativa,;impondo -ao --iei;toruos 	 tempos..

do presente, como Se fossernucontemporneoS da narrativa, tãti

ca indispensve1 ao prosseguimento deste ba1ano constante en

tre o presente, brevernente evcJcado, e o passad) se desdobran

do por centenas de pginas.

Sobretudo, constatamos que a rnutaçäo	 enuncada	 em

duas partes: a iprimeira	 antLda por Daniiäo, ;enquanto a	 Se
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nda aparece na apreciaçäo da mae. Esta	 nàñs	 importante,

porque conipleta o inventrio da metarnorfose, ernbora 	 termine

por urn ato falho: a mae chega a trocar o norne do filho	 "cha

rnando-o de Jul ilo". Yesnio se podemos duvidar.do carter veros

simil desta mutaçäo, verifica-se que ela	 toda exterior:	 no

passo, no porte da cabeça, na maneira de enchero peito,	 nos

punhos contraTdos, no fulgor das pupilas, nas orelhas 	 peque

nas, na fala. Apenas dois elernentos, ou talvez trs, permitern

decifrar o sentido pessoal e psicol6gico da inutaçao: a "Ira"

dos olhos entrefechados, confirmada pelo "fulgor das pup ilac".

tesmo se se compreende mal o fulgor "nos olhos entrefechados"

e na maneira de "falar ordenando", isto inplica uma fontica

da chefia, merecendo ser retida.

Trata-se de urn dos momentos capitals desta prirneira fa

Se, que nos ajuda a coinpreender a continuidade da genealogia

do chefe, mas abre urna perspectiva interrogativa quarito ao fu

turo. Como se ira comportar este jovem chefe, cuja	 experi&n

cia da repressäo i por assim dizer nula? Estarã ele 	 altura

dessa missao? Na economia da narrativa, o narrador nos coloca

perante a mutacäo, que nos indicaJo cam.inho:: --o- romance 	 sër

seguramente marcado por conflitos e Darniäo assume aqui o seu

carater excepcional , conio Saulo no caminho de Damasco, etc.

o LLYL 'CCO qLLQ nuda. 0 carãter excepcional da linhagem do chefe,

se encontra assim plenamente confirmado pela transformaçao,

tarnbrn excepcional . 0 heröi i sernpre indicado por urna concen

traç5o particular de estigmas quetpermitern nao so reconhec-
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-lo, mas a cornpreensäo do sentido da sua atividade pessoal 	 e

social, ou coletiva.

As personagens percorrern a totalidade do romance, ou

porque säo o suporte por assirn dizer da narrativa, ou porque

permanecern na lembrança, permitindo entrever a pr6pria mudan

ça na estrutura das relaç5es .inter-pessoait. Assim, o	 negro

Samuel que chega urn dia ao quilorribo de Juliäo "deste modo 	 di

vertido: inteiramente nu, perseguido pelo bode fanhoso." 	 (p.

15)	 Na real i dad e ha aqui uma utilizaçäo do caprino num duplo

sent ido, porque freq3entemente•os africanos säo chamados de

bodaa pel os brancos , e neste senti do o bode mostra que houve

mudança na situaçao: no mundo dos europeus esta entrada seria

duplarr.ente c6mica, urn bode perseguido por OUtLO bode.	 Contu

do, este näo	 o caso no quilombo, onde näo hi confusäoentre

•o homem e o animal. Gu seja, o espaço social do quilombo per

mite aos africanos recuperar a sua condiçäo de hornens totais,

sem confusao possTvel corn os animals.

Fas Samuel	 urn homern marcado por urn estigma	 ftsico:

urn penis "enorme como o de urn cavalo."(p. 15), que todavia

se val verificar não ter nenhtima ati-vidade sexual.-Se Samuel

se revela rapidarnente urna das rnelhores aquisiçöes para a v4da

do quilombo, graças is suas mil e uma habilidades, reforçadas

pela sua capacidade de tarnboreiro, a certo que a sua mape

t gncia sexual cria problernas. t verdade que, neste campo, p0

demos talvez suspeitar de Josui Montello em reforçar gratuita

rnente a disponibilidade sexual das africanas, que se ofereceni

49
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a qualquer urn, a cada canto da narrativa. Pensarnos que se tra

ta aqui de urn estere6flpo, visto que as cornunidades 	 africa -

nas, rresmo submetidas	 escravidgo, dependiam do duplo contro

le da cornunidade e do senhor branco, reforçada pela presença

dos feitores.

Seja como for, a sexualidade de Samuel cria problemas

e se revola tambni paradoxal . 0 paradoxo reside no fato	 de

ser ele 0 responsavel pela iniciagdo sexual de Damiäo, convi--

dando para tanto a TurTbia, que lhe aparece nua, corn o "vesti

do de riscado em dma de uma pedra"(p. 17)	 Para reforçar am

da mais a situaço paradoxal, a narrativa salienta a respeito

de TurTbia: "Bonita näo era, corn os olhos meio 	 estribicos"

p . 17), reforcando o impeto do jovem macho que no se at -em a

considerac6es de beleza para sentir, na vibraçäo do 	 espasmo

da muiher e do seu pr6prio, "a plena exultaçäo da vida, no es

pasmo que fez a negra abri r os braços em cruz, de mos	 cris

padas, corn vontade de morrer."(p. 17)

Quer dizer que Samuel compreende meihor do que ningurn

a delicadeza da mniciaço sexual. Por se tratar de algum que

se encontra perante as ironias quase sen1pr.e!b.rutaisdos.:seus

cornpanheiràs de car e de raga. Situaçäo que leva i 	 ruptura

corn o grupo, anunciando de maneira elcptica, quando se trata

de responder a injunçäo de Quirina Paväo:

"— Enoxa dw,ia. Lga Tern mail aobtando,
e .tu aZ corn -tea badc.Lo de veio Fctz: prLorne44a,
potLca)LLa!" (TSL, p. 22)

.
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Se Quirina Pavão No recebe resposta, nen' por 	 i s s o a

ruptura deixa de ser proclarnada:

E an.t&ando na pciLhoça, aLnda pi
£Jdo:	 -	 -

EapcJtcz, vaea ucla. Ta nao peitde poit
paitat." (TSL, p. 221

A relaço entre esta arncaça e o assalto ao quilornbo pe

los militares do governo	 purarnente espacial: tudo L suger

•	 do, nada afirmado, se bern que Juli g o diga ao filho "—N6s

traido—" ( p. 23) A confirnaço Ho tardarä todavia,	 logo

que o dono da fazenda, o Dr. Lustosa, acusara cu e	 terra,

frustrado por não ver chegar JAM entre a 1 eva dos 	 venci

dos:

"1...) E onde. £4ta 0 c.&.Loato do Samaet?
He we gakantüL qua ea pegaua vivo a	 JatLac!
V-L46a £ioo na p/icença do PAeAdente. F aoLa
uocE ma d.Lz qua a Jul-Lao 6e atL.'-c, u no it-LoT Qua
Ito ate aqu! Nan: qua seja o a a4qaa.LetoY'(TSL,
p. 30)

•

Pura confirrnaçäo do que fora rnais sugerido do que afir

mado, e que estabelece urna relaçäo imprevista entre a inipotn

cia sexual e a traiçäo. Porque ningurn mais, no quilonibo,	 so

fre de irnport&ncia sexual como Samuel, e ningurn mais 	 trai

A correlaçio i evidente, rnas Ho deixa de ser	 perturbante:

Deseja o rornancista sugerir a existncia de urn l-aço gentico

•
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entre a impotEncia e a traiçäo, o que confirniaria o 	 machismo

de muita prosa e de muita prãtica social brasileira?

No poderenios decidir em matria tao del icada, mas que

rernos sal ientar o impiTcito da narrativa. Porque o Samuel não

poderã viver ainda muito tempo. Da -I a alguns meses ele se	 en

contra, na astrada que lava a Turiaçii, com Damiäo, 	 assinando

ao mesmo tempo a sua sentcnça de morte:

Ma ja Va,räo 4atta.ua sobka	 (I

zeu dotibo, con; a Saca 6o,-,a da haLn1ta, e e.n.tefi
•	 c. £6nttna a.t o aabo, a attuAa do

ça.o."(TSL, p. 31)

TambEm neste caso, a relaçao direta entre a ti'aiço	 e

a execuçao intervm quase irnediatamente. Porrr se, trata deurna

açäo individual, como se o grupo nao tivesse se 	 interessado

pela cumplicidade manifesta entre Samuel e o paträo 	 branco.

Hi aqui uma certa inverossimilhança, que se explica pela	 ne

cessidade de confiar as tarefas nobres ao her6i. Neste caso,

o narrador isola a sua personagem central por nielo. de 	 atos

singulares, transformando-o quase em her6i de cavalaria- 	 en,

carregando de vingar, constanternente, a honra de seu grupo.

Obsecante todavia, a presenca de Samuel 	 em Damiäo, so

bretudo do Samuel morrendo, corn a facada no coraçao, reperisan

do o negro encontrado morto, estendido nos ladrilhos do bote-

quim e nitidamente estrangeiro a vida de. Säo LuTs. Mas o que

mais ihe importa	 comparar a eficcia do golpe corn esse	 ou

•
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tro ma is anti go e hiulto scu que liquidara a vida de Samuel:

"- A punkaILc'ida que ele JLeuou 6 oi ae'i
te.c 'La - &eeonhece VamZao, cari'.Lnkartdo devagarc7
- Urn goiLp_ de n;a4t&e, hem em c-Lma do cotatçao.
louat ao que del no put-ha do SamueL." (TSL,
p. 205)

0 fato desta reflex5o nos aparecer graficamente, como

se tratando de urn diãlogo, exige destaque. Para permitir ore

curso 80 presente do indicativo, quc- convoca o leitoi' ou des

tinatãrio, ac tempo e ao local do acontecimento, o 	 narrador

recorre aos sinais e	 disposiçäo grfica que transforma a re

flexäo Tntirna de Darruião em diãlogo que $6 pode ocorrer corn o

destinflärio; corn o leitor. Esse problerna interessa a estrat

gia da narrativa, mas nos colocando no centro do crime, 	 que

s6 poderä ser resolvido na Dltirna pgina do romance.

Este recurso s aç6es individuais leva Damiao a pensar

em matar o seu senhor, o Dr. Lustosa, maneta que chicoteia

corn brutal idade. Bastaria esperä-lo, ap6s ter atravessado urna

corda na estrada, para derrubar-lhe da montana e acertar-ihe

uma pauiadana cabeça- Cri .rnetdiscreto,-cometido sem-n testemu

nhas, e ihe permitindo retornar a sua atividade de carregador

de ägua, sem que ningurn pudesse se aperceber nern da sua desa

paniçäo, nern da sua participaçäo no crime: •	-

(. . ) !Jio	 ze&a aseiLin cor,. o Samae.L?
-	 (TSL, p. 39)

40
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.

Entretanto, tinha de travar esse impeto raivoso, 	 por

recear que a m g e a a irma pagassem durarnente no tronco corn a

brutalidade scm limites do Dr. Lustosa. Mas Samuel permanece

na narrativa, como referncja necessria 3 traição e ao 	 seu

Thiico remdio a morte.

Por isso, Samuel voltar5 muitos e rnuitos anos depois,

quase no fini da narrativa, num botequim de São Luis	 gerido

por urn portugu?s, onde se encontram para jantar o Barão e Da

miäo. 0 Baräo censura Damiäo pelo seu hãbito de agir sozinho,

isolado da cornunidade e sern considerar as relaçes de 	 força

existentes. 0 que o separa de seu pai, contrariamente ao que

sempre pensava:

"(. ..) Tea paSt, qae nao aaba Lex,	 t
y e ma-ca cabeça. Quviia corntha.tex oa biutncoa, oJ
gczn-Lzando-ae.. Ptm g tito, ttaZeu de. jantako )Le.
.toa; depo-ts, t&atoa de ct/ama-Lea. A coâJaao nao
£o-L paka a 6/tente pokqae um corn pan.keLtiLo noaao
nos denujtcloa. Um cornpavtheJko qLLe ta mcttaa.te.
Sim. Tu. N-Lngaem me d-taae, rca.a cu ac-c qae £o
-te ta qae dea.te cabo do. SamueL. Sc yiao ttveaae
ma.tado ctqaeta peA-ta, na aatxctda da taa 	 fiazevL
da, qaeni ntttava e.&ct ca, ynoutto Lagan. £agan.o,
aaam qae. .topaaae corn eLe. Eaaitdaua cttkaa da
qacLe patha., quando aoabeqae eta kctv-ttv apt n.e
c-tdo rnon..to no. eat&ada. AZ ca dLa4t.ao pctfl.a1rnirn,;
de con.açao act	 ctto.: 6 0 -L oVctmao qae	 the.
dea o cctattgo."(TSL, p. 335)

Mas 0 erro de Dam io cons iste em pensar que. o Barão es

taria de acordo corn a sua explicação: Samuel näo merecia 	 vi

ver porque .fora o responsãvel pela morte de Julião. 	 A ação:

perde assim uma parte de seu vigoi-, corno explica finarnente o'

C'

C!

C:
C
I .-

V

do
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Baro, corn urna dialtica impecve

"- ye acokdo, ma4 nac po)t eb4emottvo.
Tu ttnkct4 de jra.ta'z. a SaniaeL 0k eZe. teJL 	 .tkttt
do o4 owtko4 ncgXo4. Tea. paL en.btava no me-
to-Was a. &azao eka de. .todo.o. Taa, mvtka, de te.a
paL, de .todo8 04 conpanketn.oi. Ed La 	 acaha&
corn ete Qxa,ta.men.te p0,% 44o."(TSL, p. 335)

A diferença se confirma assim entre urn antigo	 guerri

lheiro, seguidor de Dom Cosme, participante da guerrilha 	 do

Balaio, e urn negro que, tendo ahandonado a escravidäo, 	 se

transforna em intelectual Assumindo esta nova funço social,

ele perde uma parte dos iaços orgnicos que o deviarn associar

sua cornunidade. Durante a major parte de sua vida, a	 sua

açäo serã individual e por isso tranq8ilamente ineficaz.	 A

intervençio do Baro	 destinada a salientar a diferença - en

tre a açäo individual, por mais proficua, -e a açäo do grupo,

a Lnica logicarnente aceitãvel . Contudo aqui estaEos nos mo

mentos finais do combate pela libertação, e bern possivel que

a prpria dialäica do Barão seja marcada pelos tempos novos.

Ninguim na cidade de Sao - Luis, -e por . extenso -netess

na em todo o Brasil, podia desconhecer a situação dos negros.

Eles circulavam pela cidade mostrarido as instrumentos de tor

tura, reforcando, portanto, a sua condiço de näo 	 hurnanos.

Urna pnimeira vez Darnião se v& face a essa situação:

11 (	 ) (tnt flegko, Ycom ant £ekko no peeco
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ço, vLnha ttazendo dali ama caitnoça, e eaa ca
bc-ca se tc-van-tava, dL'ieL.ta e datia, panda paMi
tith& pc-to ak9otcLo que. o -tc'itw&avct." (TSL, 	 p.
245)

A vio1ncia se torna percepttvel, e assirn quer a popu

laçä& branca na sua totalidade: cada escravo punido deve ser

vir de exemplo aos seus serneihantes, cortando-ihes	 qualquer

inipulso de revolta. Nerthurn castigo aparece injusto ou 	 mesmo

excessivo: a sociedade branca se oraniza corno urn bloco horno

g&neo, näo deixando penetrar nern a incerteza, nern a 	 düvida

quanto a razäo ciue ihe assiste.

Outras forrnas de tortura aparecern: a miscara de 	 flan

dres conta entre as rnais brutais:

0 cadeado qae the 6echava a iviio
ca/La, a ctUwta da nuca, deuLa .to/utaka-to cam;
6't.Lccao e. 0 3c-LL pe40, ccttdo pa/ut a pe4coça,	 e
etc ttct.taua de eapLcha/t rnaL4 a cabeça, pa&a vcit
6c- aa.oiim the atenaava a dcaanoiio."(TSL, p.
266)

Forma brutal de punfir- urn homem,freqtlenternente para o

irnpedir de beber, sendo a cachaça urn inirnigo objetivo dos pa

tröes, porque, bbado, o escravo não podia trabaihar 	 grande

coisa, e ainda por dma arruinava a saGde, abreviando a exis

t&ncja e ameaçando assirn urn objeto"precioso t'de seu paträo.

Darnião estabelecera a este. respeito a ligação corn a ex

pri&ncia antiga vivida na cafua da fazenda, produrando 	 res

0
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ponder ao apelo aflitivo do cornpanheiro decor: "—Me ajude a

beber urn pouco d'ãgua 	 (p. 268)	 E ele se lenibra do veiho

artifThjo inventado por Sararã, The dando de beber corn a pon

ta curva da taboca de foiha de marnoeiro, que poderiaser outra

vez utilizado. Corn ele, regressa a princTpio da	 soiida1ieda

de, que devia unir as africanos, ünica maneira de se opora vio

l?ncia impiedosa e sem descanso dos proprietrios, dos senho

res, dos brancos.

[sta pequena rriodificação por assirn dizertcnica, 	 1!

• berta a africano, que no seri rnais obrigado E renunciar a be

ber de maneira corrente, a 9gua se espaihando pela cara toda,

corn os lbios procurando umedecer a boca, o palato, as 	 papi

las. Na verdade, o princTpjo de solidariedade, agindo embora

nURI carr:po aparentemente pouco significativo, modifica o senti

do da tortura: "Corn este talinho, a coisa muda de figura. Nern

ligo mais pra esta porcaria na minha cara. At cachaça eu pos

so beber;"(p. 269)	 Qu seja, o escravo se liberta da puniçäo,

e pode regressar calmamente ao consumo da cachaça, entendida

aqui näo apenas coma unia bebida àlco6l ica, mas como urn	 meio

•	 - de libertaçäo. Empurrado at äs-fronteiras do-.inaceitve1,

negro procura fugir dessa violincia. E a ponta curva da tabo

ca de foiha de rnamoeiro, contribui para esta libertaçio.

A verdade	 que estas formas de tortura no esgotarn o

catlo g o. Damiäo se deve dar conta disso, porque:

"Ao uoUcit paxa casa, ji qLLe&endo aiio

•
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.tce,t, Va&Eo tLkth.a u.ce.to ouin.o negJto de rilabca
n.a, atjtaveseajido a Rua Gitayide. Ad.Latte., via ce
qaLna da Fon.te dae Pedn.ae corn a Rua de. 	 S2to
baa, encon.tka&a out'to aLvida de gtuiketa:	 no
pd dL'LeL.to, junta ao catcanha&, a ak9ola
e..'ULo t'tavava-Lhe o paeeo, e.nqaanto a pltza ca't

te.epondtaivte ee.gwtava unit bota .tamb gm de. £vuLo,
piLeCa a exttem.Ldade de ujna cofoten.te." (T.SL, P.
266)

E mais: nem depois de mortos os escravos se viam	 all

viados desses instrunientos de tortura: o "Diãrio do Maranho1'

noticiara que:

ao abn.Lxe.rn ama aepattu4a de ee
ckauoe, no Cem.Lte.n.Lo doe Paeeoe, 04 coueL&oi
t..L;than: .t.Lkado da coua, de imi.4tuta corn oz oeeoe
do eeqaeLeto, oz 6e,%Ao.6 de ama	 gai-LgaZkeiL.ita."
(TSL, pp. 266-7)	 I

Grande devia ter sido o 6dio do patro contra o escra

vo, a ponto de renunciar i gargaiheira que, trahaihada em fer

ro, era relativarnente cara nurn pals como a nosso, onde 	 näo

a bundavam as ferrei ros e onde era necessri o I mportar mui tas

ferrarnentas ou utensTlios de ferro. Sobretudo, importa 	 refe

rir este tratamento, que nem assim deixava que os - escravos

adormecessem na morte, livres do peso duro do ferro E pode-

-se tambm pensar que o clero catölico era ciimplice I destas

açöes, porque tendo a seu cargoo çontrole dos 	 cemitrios,

n go intervinha para eliminar, ao menos na morte, estes 	 Si

nais terrivelmerite negadores da pessoa humana.

Citando o famoso sermg o de Vieira, Damäo teri de con

ri..

10
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cluir, se reportando ao Naranho, mas alargando a liço 	 ao

Brasil inteiro:

Ii(.	 ) Uma gvtaçao La, ou.tita vLnha,	 c.
aLt a4.tavam ci chieotQ, as ma4ca)La6, a .t/toneo,
a pe-LouitLnita, agafLgaLkeAJLa, a guLtheta, a
bamho, a. pa.fmCUtQIa, paJi.a /Lapetu4-112a4 oz aa$-
LgO.'JTSL, p. 267)

	Isto s6 reforça a extrenia viol gncia de uma	 sOcied&de

que no pode viver sem os escravos, näo pode consentir 	 que

eles transitem da situação de pura animalidäde, ou de pura coi

sificaçäo, receando que ao recuperar a sua dignidade de 	 pes

soa, sua autonornia, os negros subvertam a organizaç10 social

na qual se apoiava a prestTgio e a riquezados brancos, 	 fre

qOenteniente honiens vindos do nada, artTfices, camponeses euro

peus, assirn promovidos a lugares elevados na estrutura social

da colonização.. A crueza do comportamento encontra aT uma ex

plicacão, mas não existe neste romance uma re1aço portuguës/

col 0 fli Za çao.

A morte de Genoveva Pia se traduzir g tambm pela dentn

cia veemente do crime cometido -peloCabo Machado. Em algurnasT

pãginas, como 271 a 280, Damiäo cria para sT pr6prio uma 	 si

tuação de conflito irredutTvel corn as instituiç6es oficiais.

No L-iceu, propondo a tradução do texto latino: "—Escravos ne

gros são tolerados no Brasil e outros domTnios; mas com 	 que

direito e corn quetTtulos, confesso que o ignoro 	 totalmen

te."(p. 271)	 Mäose limita todavia a sugerir ou a impor	 a

0
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•	 traduçio, pretende explicar o sentido da frase, lernbrando 	 a

sua antiga condiço de escravo e de sua farnlia, antes de de

nunciar a morte a chicote, "na viapöblica, defronte do igreja

do Desterro, por urn cabo de Policia"; de urna-preta livre, qua

nern sequer encontrava urn eco no imprensa local, de resto sam

pre discreta logo que se tratava de problemas raciais.

A denDncia	 feita em torn veernente, marcadarnente pole

mico, que näo deixa düvidas quanto aos sentimentos de Damio.

E, percebe-se qua o professor negro no falava para a 	 sua

class e, mas pa-ra o Liceu inteiro: "- A liberdade no pod  5cr

urn privilgio da raga bronco, porque	 uma aspiraço natural

da condio humana."(p. 273).	 Corn isto, provoca a !reaco per

p1 exa a penal izada do "vel ho Sotero" qua diz : "- Este 	 homem

enIoideceu."(p. 273) 	 Podernos desprezar uma astiicia do ficcio

nista sendo o veiho Damio charnado pelo scm dos 	 tambores,

para regressar ao tempo passado, corn a irrupço do Dr. Sjlva

Maia, medico reputado, qua o examina discretarnente, para con

cluir que Darnilo "est5 precisando de urna temporada de repou

so, para refazer-se."(p. 279), devido aos nervos abalados.

•

	

	
Parece eficaz a:leitura dascoisasde outra 	 maneira

pois a narrativa nos leva a urna situaçäo part icularinente rave

ladora. 0 antigo escravo qua protesta contra o assassinato de

sua amiga, preta livre, no pode estar numa situaço psTquica

normal. Tal i a reiaço entre a prãtica da medicina, 	 ruesmo

exercida por um homem treinado em Paris, .como era 0 caso	 do

Dr. Silva Via, e a ideologia dorninante. Solicitado palo dire
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•	
tor do Liceu 110 professor Sotero dos Reis"(p. 277), o rndico

s6 podia confirmar o diagn6stico ji pr&-estabelecido. Ele 	 o

confirmara corn a sua conpetëncia, cujo rigor tcnico 	 do co

n'necimento geral	 Nern por isso deixa de ser evidente a 	 rela

cia direta entre o indico e o grupo branco dorninante.

Assini, a situaçio criada a Damiio se encarrega de 	 es

clarecer as düvidas que ainda podiarri subsistir: ele	 convida

do a suspender a sua atividade de professor, e o escindalo

de tal modo considerve1 que Sotero dos Reis ihe diz que

	

I.	 pr6prio Presidente da Provincia me charnou a Paläcio, para me

dizer que o amigo nio devia ensinar mais no Liceu. Que 	 suas

id&ias sio ofensivas ao Imprio.' 0 que 6 confirirado urn pouco
mais tarde, no Convento das Ierc&s, que descobre suhitamente

a necessidade de substituir os professores leigos pot' sacerdo

tes. A relaçio de causa e efeito nio deixa dvidas,rtas deve

ser reforçada para e)iminar qualquer outra interpretaçio.

Recusando a hip6tese de urn perTodo de repouso, Damibo

se demite do lugar de professor no Liceu, afirmando ainda que

näo 56 esti doente, rnas que "Quem esti doente 	 o Brasil, e a

	

•	 sua doença	 o cativeiro dosnegros. ! (p. 280)	 Novarnente...

provocada a consternaçio do Professor Sotero dos Reis, quelhe

pede: "— Esqueça-se que eu existo, esqueça-se que eu 	 exis

to—"(p. 280), o que pöe termos relaç6es at entio_ 	 amig

veis entre os dois hornens. Neste caso, o sentido da cena 	 nios

tra que se	 possivel aceitar um negro inteligente, 	 na medi

da em que este integra os valores brancos e aceita a escrav! In

•
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I.	 corno uma condiçäo natural, dos seus irn5os de cor.	 Logo

que o negro inteligente se associa ao protesto contra a dorni

naçao, ou 5 louco, ou entäo se estã perante urn elernento 	 sub

versivo, que o yrupo branco dorninante deve excluir.

Efetivarnente, i o que sera feito irnediatamente 	 e scm

qualquer hesitaço, condenando-se Darniäo a urn longo 9 perTodo

de desemprego , por ni ngum acel tar ihe dar trabal ho. 0 negro

Damião	 ji estigmatizado pela inte1igncia, reforça a 	 sua

singularidade, protestando, iia 6 ata do L-Lacw do; btiancoii, con

tra a escravido e as brutalidades da poiTcia. A 	 incongrur

cia da situaçäo nos sera revelada pela intervenção, mais tar

de, do Far g o, raparecido na vida de Damiäo:

"--Cometeste un cit/to dc paLrcttok-ca, rias
c ea4o do Lxicau. Oau.L 6atak data. )!ñc	 4ab1

qaa atas ta o do-Ldc uan.kido. U p, ak/to dc paffrna
,to'tta. Pa paZmatjAia. HE quern via qua ta con
tavct.6? Corn nLnguam. FaCa4ta cm cac. dc Ekanao'Z,
no rneLo de 6ithos dc h&ancos, a nurn £LLQaJL	 go
vv-vuxdo pc/i btaviao. Tjthas dc 'iaaabvt 0 qua ke

urn povitapa na banda. E ben: rneutaaLdo.'
(TSL, p. 335)

A reflexão do Baräo ajuda.a se cornpreender a reação- do

Professor Sotero dos Reis, oqual entendia a reaçäo brutal 	 e

externpornea de Darni go, mas Go pode se cornprorneter corn ela.

o grupo branco tinha fei-to a Darniäo a concessäo maxima, 	 pois

o transforniara em professor dos filhos dos brancos. Esperava-

-se da parte de Darni g o o profundo reconhecimento desta situa

çäo excepcional , bern como o cornport'arnento adequado. NO acon

I.
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tece assim: quer dizer que Darniäo no fora suficienternente do

mesticado e por isso ainda & capaz de sobressaltos	 bruscos,

que comprometem a sua situação sern poder resolver a angustian

te situaço dos africanos. Pelo que i condenado a urn longo pe

rodo de desemprego, reac g o normal e coerente do grupo	 bran

co, que s6 pode reconhecer nele o negro rebelado. Uma espcie

de caihambola da cultura, o que explica que, em seu quilombo,

Darnio havia de se encontrar necessariamente A.

Tamb&rn isto & reforçado par uma descriç g o	 sica da du

pla formada por Damião e pelo Baräo:

"4	 Lgtaa e y -tkoncada do Ba'iAo, avaPtçan
do deivagat eta caCço;da, corn ama cek.ta 4oLenLdi
do no andajt, paJcecLa aLnda rnaL4 9tLo.teca, 	 em
contka4.te coin a 6iguAa aLta a wagna do Vamio
quo 4egu.La 11ante a4 cacu, takdaado 0 pa44o,
a cabeça baLxa, a e: 4Ltenc.Lo. A abal do 6Aa
qua £oi9ado, de4cendo pa/ta az pantLLktLJJ1Wa4 dR
uetho, exam gitande4 demaL4 paiia a .oaa 	 e6tatu
Jut, enquartto a balL/ut da4 caLça4, angotLndo a
bottna4 cambada4, koçauc. 0 pLoo pox Va	 do
tack IL&29ente, g'utnde con:o uina &aAa."	 (TS L,
pp. 3 37-8

Näo estaremos nös diante do volume maciço e sempre urn

pouco ridiculo de Sancho Pança, e a figura al2ta, seca, esgrou

viada de D. Quixote? Não 1 a voz do bom senso a que utiliza o

Barão-Sancho Pança, contra os gigantes moinhos-de-vento de D.

Quixote? A caracterizaçäo fTsica substitui aqui a refer6ncia

ao texto, mas nern por isso esta citaço intertextual deixa de
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•	
reforçar a intenção da narrativa, sublinhando o cargter

s6rio das açoes quo nao so apoiam num grupo e sao apenas o mo

ViiTento do cobra, por rnais legTtimo, quando deviam resultar

de urna açäo conjugada, rnobilizadora do grupo social.

0 espaço da dorninaçäo e percorrido, aqui c au, por re

refOncia a leis quo deviani servir para melborar a 	 situaço

dos escravos, !as a narrativa insiste en] mostrar que as leis

parciais, anteriores	 lei do 13 do Edo do 1888, cram aponas

pabiativos, ou pior ainda, cram le
i
s que procuravam	 preen

cher urn quadro jurtdico, para satisfazer as responsabjlidades

do governo brasileiro no piano da dipiomacia. has no podiam

ser aplicadas por duas boas razes: a primeira, as leis 	 cram

feitas, elaboradas para o exterior; a segunda, non o governo

fern OS proprietErios aderiam aos princTpios begais adotados.

Aconteceu assini corn a pro ibiço d 	 importaço de escra

vos, lei do 1831 (p. 219). Ainda cm 1841, Genoveva Na	 ovoca

va a tragOdia para Damião, quo fora preso arbitrariamentto pa

la poiTcia, e a quern o chefe mandara rapar o cabelo 	 simples

monte para ihe mostrar quo urn negro livre tinha t j o pouca irn

partnciaquanto urn negro escravo:-

"(...) Ja az:raaL4 de dez avt04 qae4axa
a LaL dLzendo que n5o uJnIa iiat pnato da	 M:C
cc. pIta B tLa2Lt. MeitLna, rraio. A.4rda	 uani.
1/em no 6undo doh ba.'tca6, e e -tado metLdo
noL-te na caaa da Pta.La GItande."(TSL,p.219)

0 contrabando dos escravos toria ainda do 	 conti.nuar,

•
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durante largos anos, numa cumplici dad e direta e cons tan te en

F

	

	
tre 0 governo, os plantadores, os cornerciantes e at6 os 	 in

dustrials, e os negreiros. Apesar da intensa campanha interna

cional contra o tr g fico, os proprietãrios brasileiros	 manti

nham-se clientes desta força de trabaiho.

Esta questo tambrn diz respeito a Darnio: °Teu pai e

tua rn g e chegararn em 1832."(p. 336), informa o Baräo.	 Darniäo

urn escravo nascido no Brasil descendente de urn casal	 que

rão devia ter saTdo da Africa. Todavia, eles corno muitos oil

tros, haviarn sido arrancados do mundo da aldela, dos antepas

sados, para serern encurralados no poro de urn navio negreiro,

forçados a furtar-se 80 controle dos navios ingleses que pro

curavarn suster esta atividade. Na verdade a lei não 	 éxiste,

insiste o Bar g o. A Gnica lei vãlida para os brancos 	 a chiba

ta (p. 336).

A lei seguinte a de 1871 que considerou livres os Ii

ihos de escravos. Lei necessariamente inTqua, por niO cOnside

rar nenhurna relaçäo de parentesco. Na verdade, ela traduz de

inaneira quase sangrenta, o desprezo manifestado pelasoc4edade

branca, que .considera possTvel separar a unidade.- familiar,

manterido os pais na escravido; enquanto os filhos seri4rn ii

vres. 0 ventre da escrava seria livre, rnas o seu seio nSo.

E, se cornpreende a reaçio da escrava, rernemoradaj 	 por

Darnigo:

H que d gecLa a adJja da Rua .de.
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.	 sao Joao, aoo g/zA_to8, corn as mttob jta	 cabeç.a,
pedLndo peLo a.moir. cit Dea.4 qat a. deLxtz44 em	 L
cait corn 04 4tu4 negli.Lnko4:

- Eu qaen.o eta e4c/u1v04, junto	 de
mLm!" (TSL, p. 281)

Como no apoiar este grito, que o fr grnito do
	

romance

nos traz e maigrado ter sido lançado hi mais de urn siiculo, con

tibua a ecoar em nös? Coma ñio denunciar ainda hoje, a bruta

lidade daquelas decisöes governarnentais?

	

A sociedade ludovicence decidira ignorar a lei
	

esta

	

.

	
) näo merecera a mais breve registro da imprensa	 de Sao

Luis." (p. 294) Na verdade, a leilcontinuava a nio respeitar

os minimos direitos dos negros, e esses negros 1ivres- "nasce

riarn e cresceriarn nas senzatas, debaixo do chitote dos senho

	

res, e s5 aos vinte e um anos seriarn Hvrest"(p. 294)	 Estas

leis eram rneras cortinas legais, destinadas a assegurar a pre

sença do Brasil no cenãrio internacional Como podiam as :imi

nistros praprietrios se separarern dos prop rietärios •que ihes

permitiarn exercer tao elevadas funçöes?

0 Bar5o, corn a seu barn senso, porã a -ponto final

an1ise da situaçio:

"C...) NEo, e416e boto arna/c90 n&o. joaz
Lou na m-Lnha gakgan.ta. LibeAdadeL 40 4e 6044Q.
pan.a todoo. Pok qae pa/ta .an £ nao pa/ta outjtoh?
0 qUe 4€. .tem de fiazek e. 4ub4tttuL/t 0 .tkabaZko
eLckavo pelo ttabatko P2°" (T.SL, p. 422)

Porque, corno açrescenta corn urn born senso treinado

na

no

0
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cornbate, "Quem come o rneu piräo leva o meu carlo." 	 (p. 422)

Nern podia ser diferente, na medida em que o patrlo que susten

ta hi de pör condiç6es, visto aucomida reduzir Os seus	 lu

cros. Como consentir em.tal?

A terceira lei, que aumenta as medidas	 legi.slativas

intiteis, i aquela que, em 1884, determinou "a libertaçlo dos

escravos que tenharn atingidoe:aatingirem a idade de sessenta

anos." (p. 241) Se denuncia hoje em rnuitos patses capitalis

tas o fato da reforrna ser efetivadu.tardiamente, o que impede

•	
urn nümero de trabaihadores de desfrutar desse tempo enfim 1i

berto da presslo do trabalbo. A situaclo era bern pior 	 para

Os escravos brasileiros do siculo XIX, cuja mdia de vida gi

rava em tomb dos40 anos deixando a raros apenas a possibi

lidade de atingir idade t5o pr p vecta. Ou seja, a lei	 serviu

apenas aos senhores, que assim puderam libertar-sedos homens

e das mulherès que, gastos pelo trabaiho, tinham-se. tornado

ern bocas injiteis do ponto de vista da produçbo.

0 romance nos dä tarnbm o juzo do pOeta Sousindrade,

que se confessa envergonhado pela lei, que obrigava;os sexage

•	
nrios gastos pelos duros trabathos das fazendas a

serviços, "a fttulo de indenizaçbo pela sua alforria,"(p.245)

durante tr gs anos. Os sessenta anos se transformavaru de fato

em sessenta e tr&s. Quantos homens e quantas muiheres podiam

ir ainda.at essa idade, realmente provecta, dada a' 	 existn

cia brutal que sempre ihes fora imposta?

0
	

Nem a Lei Aurea p6de efetivamente:assegurar. a liberta
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çäø dos escravos: despreparados, uma parte deles havia de pe

dir aos senhores para voltar 3s antigas formas de dominaçäo.

0 Irnp&rio, imprevidente, nio preparara estruturas que orien

tassem os escravos, e ihes fornecessem trabaiho em condiçes

aceit gveis. Assim, Damibo ye-se obrigado a intervir junto das

autoridades maranherises, para encontrar soluç6es 	 urgentes,

pois a acre herança de siculos do trabaiho escravo nio encon

trava meios de se desfazer (pp. 456-8). Deste modo, Darnibo urn

dia g cientificado que muitos dos antigos escravos tinham Si

1 0 do recrutados para trabalhar na zona da borracha, em plena

Amaz&nia. S6 a fuga astuciosa de dois desses elementos de urn

seringal do Rio Trombetas permitiu o conhecimento das violin

cias. Els, pois o resultado terrTvel de uma srie 	 de	 leis

intiteis (p. 461). E, o romance nos deixa entender 	 simbolica

mente que aquela situaçbo de escravidbo ainda nbo foi	 total

rnente eliminada, pois pode ser transposta para as classes s6

cio-econ6micas onde ainda predomina o sistema dominantes e do

rninados.

i•
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Esta conclusäo deve considerar a complexidade dos pro

blernas apresentados e que, naturalmente, näo tivemos a preten

säo de resolver. 0 nosso objetivo	 rnuito mais lirnitado, tra

ta-se de definir Os estratos 1iterrios, corn suas implicaç6es

s6cio-culturais, que podem nos ajüdar a compreender o 	 blo

queio a que foram submetidas as personagens de cor -- africa

nos, negros, mestiços, mas tambm indios - nas	 literaturas

de lingua portuguesa em geral, e na brasileira, em particular.

Compreende-se que no se pode encontrar a explicação na

literatura: se ela recusaconsiderar a presença, real • ou sirn

bölica das personagens de cor, 	 -porque existe -urn	 obstãcul-o

epjstemol6gico que impede a comunicaçäo entre a prtica e a

literatura. Dado o silEnclo da litEratura, tivemos de interro

gar as condiç6es sociais, econ5rnicas, culturais, que 	 podiam

nos ajudar a explicar o silëncio assirn como a penetraco 	 de

apariçäo de tais personagens.

11
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Nio se pode julgar a nossa tentativa de
	

sjstematiza

co, sern considerar o carter fragrnentrio das interpretaç6es

ainda existentes, e da dificuldade sentida pela histEria lite

rria brasileira em considerar esta situaço. De fato, a his

t6ria da literatura brasileira se coloca nurn lugar acirna
	

de

qualquer consideraçbo de raga, ou ati de origem social.
	 Na s

ii constatamos que essa posiçbo nSo ajudou a esciarecer
	

as

coridiç6es mesmas da evoluçbo desta questbo. Quer dizer 	 que

ji teria que rever a maneira corno se tern constituido 0 discur

so pretensarnente neutro da hist6ria da literatura brasileira.

Porque nba se pode, corno acontece, por exemplo, na	 hist6ria

das literaturas de ltngua francesa, ou inglesa, ou at€ mesmo

portuguesa, £xpO/tJtctk os africanos. A literatura francesa pode

oferecer-nos urn territrio particular, que serä a das litera

turas africanas, ou antilhanas, de lingua francesa. Coma acon

tece corn o ingl&s e corno esti acontecendo atualmente corn a

nossa pr6prialingua, sobretudo ap6s a independ&ncia das anti

gas colônias portuguesas. Tal soluçbo nbo pode ser encontrada

por n6s, rnesrno se, aqui a au, aparecem tentativas de 	 isola

mentG das correntes africanizantes-. Nbo:-se -trata-de .ou.t'ca. :pOe--

sia, coma nba se trata de oa.txa ficçbo, Ou de outto	 teatro,

ou de ou-tno ensalo. Tka.ta-4e s empAe do mQ.4rn0, rna.4 detente.

Neni por isso deixa de ser verdade que as histrias- da

literatura, assim corno os ensinos existentes, parecern justifi

car as esforcos desenvolvidos no sentido de autononiizar o 	 e

mais do que isso, npa&a.t as manifestaces culturais 	 africa

Li
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nas das demais. Sejamos todavia claros; rnesnio se ainda hoje

existem obstculbs dificultando a assunçäo das formas simb6li

cas africanas no tecido 1iterrio brasileiro, j podemos hoje

encarar a situaço de urn ponto de vista menos restritivo. Näo

ousarernos dizer que este mestrado	 uma prova dessa nova abEr

tua.:Yas	 evidente que o clinia existente nesta	 Universida

de, nos facilitou a tarefa.

Mais ainda, se somarrnos os pequenos grandes eiementos

que esto invadindo o espaço cultural brasileiro nos 1timos

anos, que querem reconsiderar Os valores espectficos de cada

cultura, separando-se cada vez mais dos estudos regionalis

tas, estamos jä assuniindo a complexidade do problerna. Por es

ta razão podernos coticluir salientando que estã em via de ser

superada a dificuldade que impedia a vislo clara da contribui

çäo e da presença das personagens africanas na literatura bra

si 1 ei ra.

Se, na segunda parte desta dissertaçäo, escolhemos o

romance maranhense 04 Tambo&e4 de. S&o LLZ4, de Josu6 Ionte1lo,.

foi por ele nos ter parecido a obra mais indicada para salien

•	 tar a mudança que esti em via .de intervir na vislo brai1eira

dos problemas africanos na sociedade brasileira. Procuramos

tambrn mostrar que outras obras de ficçio j5 tentaram descr!

ver certos passos da vida dos homens edas muiheres de cor no

Brasil., mas s6 ap6s a aboliçäo da escravatura, por estas

z6es que aduzirnos, e que, embora no perempt6rias, nos	 pare

cem as mais concludentes.
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•	 Trata-se, corn efeito, da primeira

de descrever a epopia de urn grupo, lido atravs de uma per

sonagern excepcional , durante cerca de urn siculo, considerando

so.bretudo os momentos paroxisticos, isto , aqueles em que •a

catstrofe força i leitura nova das relaç6es entre os hornens.

Porque a catstrofesempre revela a realidade das estruturas

e, corn elas, a possibilidade ou a impossibilidade da mutaço.

Isto	 o que procura fazer Josu g Montello, salientando a muta

çäo da personagem central, Damilo, que passa de escravo 	 ru

ral, a professor de hurnanidades, num prazo extremamente 	 cur IM
0

to.	 C
C

t certo que esta primeira rnutacao e, em rnuitos 	 senti

dos, precoce em relaçäo	 sociedade maranhense e 	 brasileira

da poca. 0 defasamento entre os dois, cria urn dos elementos%

dramiticos do romance, pondo em evidncia a dist gncia que s

para a conscincia individual da prtica coletiva. Se a perso

nagem central, Darniäo, encontra-se numa situação critica, 	 &

porque a sua posiçäo pessoal E frustrante. No 56 o seu grupo

não o pode acompanhar, inenos ainda apoiar, mas se	 encontra

• -
	 isolado face i hostiiidade gerai da sociedade-branca.-Apare

cendo como profeta, anunciando tanto no seu corpo coino no seu

espirito, uma situaçäo nova, ele näo pode impor-se, corno acon

tece freqèntemente aos profetas que estäoai&n do seu tempo.

Nurn espaço rarefeito, que não pode ser freq1entado por todas

as pessoas, o profeta move-se quase sempre isolado,	 vitirna

da sua pr6pria lucidez.

•
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Para levar a cabo a sua reconstituição, Josu Montello

Se inscreve numa linha tradicional do romance histörIco	 tal

como ee foi constituido no sculo XIX. 0 respeito pela crono

logia i o elemento fundamental desse tipo de romance em que

a base geral 6 fornecida pela hist6ria nacional ou pela hist6

na regional, estrutura literria, todavia, temperada	 pelo

recurso	 tcnicas mais modernas, sobretudo o contraponto re

cebido em Aldous Huxley por via rnico Venissimo e o recuo ao

"flash-back", e at ao f1:ash-back no flash-back 1 he permite irn

•	 pnirnir urn grande dinamismo i apresentação desta epopia.

Corn efeito, o destinatnio, o leitor, levado a ler a

histria no presente do indicativo, sendo o romance constitul

do pela combinat6ria do tempo curto contemporäneo, e o tempo

longo do passado. As suas cronologias estäo imbricad2;s,	 mas

sio perfeitamente aut5nomas. Sobretudo, esta estratgia da or

ganizaçäo da narrativa permite a JosU Montello apresentar a

passado coma sendo ainda do dorninio do futuro: certamente o

destinatZrio deve entender a hist6ria como näo tendo ainda

acontecldo. 0 romance apresenta-se corno o tinico lugar da reve

laçio, o que , de resto, tornado possiveLpela maneira comb

a hist6nia - a do passado como a do presente - apciando-se

embora em documentos de arquivo, se quer fazer apenas visTvel

por meio-dos comportarnentos-, dos pensamentos e das aç6es "das

personagens.

Se nenhum dos aspectos d& realidade das relaç6es entre

brancos e pretos	 escamoteado,	 porquejosü Montello	 não

•



I	 quer apenas limitar-se i biografia de urna personagem, pormais

importante que ela possa ter sido. 0 Damião ficticio, serve,

como em certos romances clãssicos, o Vow Quixote, por exemplo,

para apresentar a sua pr6pria hist6ria, que se inistura intirna

mente corn a hist6ria coletiva a tal ponto que, rnalgrado o ca

riter extrernarnente autonomizado da personagem, jamais ela con

segue eparar-se dos problemas, dramas e esperanças do	 seu

grupo. Se Damião, preto fino, educado, professor do Liceu,

insultado de maneira vulgar pelos brancos da cidade de	 São

Lu g i, n6s entendemos autornaticarnente que os outros africanos

devern ser brutalizados de maneira constante e freqientemente

perversa.

Isto porque se trata, na verdade, de mostrar a 	 tern

vel realidade oculta das relaç6es entre brancos e negros. 	 Ou

antes, Josui Montello näo considera como fundamentalnente per

versas as ragas ou as culturas: o que E perverso são as situa

çöes. Neste campo se encontra corn Castro Alves: a escravatu

ra era urn estigma, mais do que um estigma, uma terrivel chaga

do corpo social brasileiro. Extirp-1a era urna condiçäo indis

pensvel- não apena-s-para a salva-quamda •da -d-ignidade da naçäo

brasileira, rnas muito mais do que isso; condição 	 iridispens

vel para a afirrnação da dignidade de cada urn no interior 	 de

uma sociedade tornada homognea pelaigualdade dos 	 direitos.

Não nos parece titil, nesta conclusão, avançar muito na demons

tração do lastto igualitãrio da Revolução Francesa, que 	 f'az

parte aindahoje do idenio dos liberais brasileiros.	 Porm,

Li



no podemos deixar de lhe fazer uma curta refer&ncia.

A luta dos africanos, que di o primeiro fundarnento des

te romance, no ficar& durante muito tempo urn combate 	 isola

do. Josui Montello salienta que, mesmo nos momentos rnais agu

dos da escravatura, houve sempre vozes capazes de se levantar

para denunciar. E verificamos que no apenas Ant&niö Vieira,

nem frei Jaboatäo, inas gente menos importante, menos	 social

mente representativa, eram capazes de dizer a verdade das pr

ticas sociais. No mais, logo que a transformaço esti em mar

cha, ela	 suficientemente din g mica para que homens ainda on

tem opostos aos escravos, defensores seno da tortura, em to

do o caso dos carrascos reconhecidos, mudern de bordo.

Enfirn, demonstraço complernentar, mas que nos 	 parece

tambm significativa: no ha liberdade sem a liberdade de irn

prensa.-Josui 1'lontello nos mostra a irnportincia da imprensa,

näo apenas no que diz respeito aos artigos doutrinarios, aos

artigos de fundo, mas tambm no que pode aparecer a muitos co

mo urn lugar secundario: os pequenos anncios. Josui Montello

se atm;a demonstrar que a leitura do mundo se iaz. consultan

•	 do as posiç6es te6ricas dos doutrinãrios mas- sem desprezar a

maneira corno a gente do comurn assume tais teses, na sua prti

ca. Assume-as ou as nega. No caso vertente, mostra-se a difi

culdade do corpo social brásileiro assurnir a necessidade 	 de

mutaçäo social.

Tambni no seria possivel que as coisas se 	 passassern

de outra maneira:	 que, se o corpo social brasileirb se cons

201
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tituira dentro da prtica que correspondia quase a escravatu

ra generalizada; havia de ser diftcil conciliar o inconcili!

vel. DaT porque a abo1ico da escravatura no tenha sido	 a

grande festa que muitos tinharn prognosticado; new os	 africa

nos dispunharn das cornpet&ncias e das experincias ihes permi

tindo integrar o novo rnercado do tràbalho, new os	 brancos

estavarn preparados para perder subitarnente a força de traba

iho mais do que barata - freqientemente gratuita -. que ihes

assegurara atI então a prosperidade e o luxo.

Pelo que a romance termina num cUirna de incerteza rea

tiva, marcado pelo nascimento de urn trineto e pela morte vio

1entade urn filho que, emigrado jovern, regressara ao Brash.

E o trineto	 j5 clarinho, tendo perdido pelo caminho dos cru

zamentos &tnicos urna parte dos seus valores fisicos africanos,

sern perder todavia a totalidade da sua relaçäô corn as priti

cas culturaisafricanas. Em trs gerac6es, a farnilia africana

do descendente do chefe Julião perde urna parte substancial da

sua densidade africana. E esse 	 urn dos fundarnentos da	 tese

de Josu Montello: o Brasil se faz por elirninação dc's particu

larismos excessivos de.cadagrupo enuigrante;assini,-os 	 euro

peus Se morenizam, os africanos se branquizarn. A 	 resultante

so pode ser urna raga nova, morena e brasileira.

Repare-se que existe uma contradição, na prirneira par

te, entre as teses de Josu Montello e as de Gilberto Freyre.

Mas os dois autores se reconciliarn no final, quando o africa

no. Damiäo se encontra perante urn neto que se separa j! censi

0
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deravelnierite da sua cor negra retinta. Nem podia ser de outra

maneira: e nenhum afrontamento interno brasileiro pode deixar

de ser superado na reconciliaçio, outra das conclus6es de J

su6 Montello. Ela poderia ser tarnbrn a nossa, e tanto na Pri

meira corno na segunda parte nos preocupamos em mostrar a gran

de diversidadedos valores sirnb6licos e prticos brasileiros.

Contudo, esta diversidade näo se opae a homogeneidade da na

çäo: muito pelo conträrio, trata-se da sua condiçäo de base e

a prornessa de uma sempre mais dinarnica integraçäo dos grupos,

sejam eles tnicos, sejam eVes cul turai s. 0 Brasil 6 tino	 na

diferenca.

Pode-se propor tarnbrn urna leitura por estratos, em que

se constate urna lenta evolução da cornunidade africana. Mas a

verdade & que nos encontrarnos corn dois universos: o das fazen

das, do mundo rural , que apenas conhece, corno forma de luta os urn

virnentos de recusa extrema: o fogo deitado i fazenda, e a organi

zacodoqui1ornbo, afastando-se necessariarnente domundo 	 dos

brancos, e sern possibilidade de integrar a sociedade global. Se

Julijo urn descendente de urna genealogia de chefes, ele s5 pode

organizar-se, furtando-se ao peso do poder.excessivo e brutal

dos brancos, porm, sem poder assegurar a integraço livre.,

Darnião assegura a transiço para a segunda fase da 	 luta,

levada a cabopelos africanos,quecontinuani multiplicando seus

ataques contra a gestäo dos homens, sobretudo nascidades. Se 	 a

sua tentativa de integrar o mundo dos brancos &, na sua prinieira

fase, negado, j9 na segunda.,ele consegue urna integraçäo acel
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tve1. Recus ado corno semi narista e como futuro padre, Damiäo po

de todavia ser a professor dos brancos. s5 a sua impacincia, fa

lhadeexperi&ncia mulitante,ocondenai marginal izacio.Durante

este perTododedecadncia, Damiäopoderentraremcoritato mais

¶ntimocomos africanos da cidade, semconseguirabriruma brecha

na terrivel muralha que assegura a continuidade da servido.

A terceira fase, niarcada por urn regresso a cornunidade

dos negros jã em via de se aburguesar, 	 obra do duas	 muihe

res: Genoveva Pia, quo procura arrancar os negros do cativei

ro a Santinha, que sendo ernbora descendente de indio, conside

ra-se tambm negra. Damiäo pode então utilizar as suas facul

dades para procurar reforçar a sentido da luta, decidido 	 a

eliminar a escravatura. Ele pertence a uma legião reduzida mas

eficaz quo conseguiu abalar os fundarnentos da servidäo e fa

zer de todos os brasileiros homens iivres perante 0 direito,

embora coma se verifica na narrativa, nem sernpre livres 	 de

fa to.

Ao tango desta peregrinaçio, Damio jarnais so separara

dos valores africanos: ele näo procura jamais recuperar 	 a

frica, niesmo se, vet poroutra•,-sinta-se chocado —corp: 	 Iseu.s

trajes de branco. Surpresa passageira, que as muiheres elimina

rão: o negro s6 poderi ser ouvido polo branco, que conserva o

dornTnio da sociedade, se adotar os seus valores. Por isso Da

miäo seraurn negro nos trinques, para poder mostrar a capaci

dade de integraçio ou de assimilaço. Para forçar os brancos

a reconhecer a dignidade dos africanos, embora, as vezes, Os

sa assimilaço possa parecer - e o 6 de fato - uma renncia
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ao quo mais profundamente de africano ele carreia, tanto no

corpo corno no espirito.

t'as ac longo da narrativa, haver5 sempre os tambores

para impor i cidade inteira a esperança dorninante dos africa

nos. Quando o hornern ou a muiher, torturados, poderiarri sentir-

-so int.eiramente abandonados, o batecuni dos tambores, irrorn

pendo na Casa das Minas ou noutro lugar, reconforta o negro.

Ele se sabe pertencente a urna cornunidade, cuja solidariedade

imposta pela pr6pria servidão, todos igualmente dominados e

arneaçados pela sociedade branca, Os escravos COMO Os livres,

pois no existem brechas na sociedade dos brancos. Mas 	 èsta

terã de ceder, deixando os tambores livres como os homens. 	 0

tambor i uiais do que urn sTmbolo, ou do que urn sinai, porque

ele consubstancia as esperanças mais firmes dos africanos, e

representam urn objeto de civilizaçäo que os europeus no p05

suern. Dupiarnente autonornizante: pela sua origern, pelo carter

exciusivaniente africanö, pela possibilidade de penetrar em to

da a parte, africanizando o espaço da cidade.

Esta leitura possui talvez a vantagem de nos libertar

.
	

-	 dos acidentes biogrficos,: . deixando-nos- peranteTo percurso de

urn heröi: Dainiäo descende de Juiiäo, e darã origeni a 	 outro

Juliáio, o trineto que nasce quando o romance termina. 	 Entre

os dois operou-se urna rnudança de cor-importante. A	 prognJe

africana se aclarou tanto, queLo trineto j 	 morennho, ten

do perdido nos vrios casarnentos, urna parte importante da sua

pigrnentacäo. Tal seria, e esta	 uma das teses do romance, o
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carninho para dissolver a amargura dos negros, arrancados 	 da

Africa e maltratados pela Amrica. Näo sendo brancos, tarnbm

ji no so negros, para serem apenas brasileiros. Tese otinils

ta e excessiva, porque ele näo consegue eliminar nern a bruta

lidade da tortura imposta aos africanos, nern a incerteza quari

to	 maneira como eles estäo sendo integrados pela nossa 	 so

ciedade. Vas trata-se da tese mais importarite do romance, e ela

nos & proposta como o ünico caminho para recuperar os precon

ceitos, as diferenças e as desigualdades, pelo qve se sobre

carrega corn urna visäo rnTtica da história das relaçóes humanas

no Brasil.
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I

ABSTRACT

I
By means of the dissertation we attempet to detect and

analize in the History of the Brazilian Literature the partici

I	
patlon and Inter-ethnical relations of the negro either 	 as	 a

theme or as a producer of poetry and romance 	 fiction.	 The

question of colour prejucice will therefore be inevitable. This

will be particulary emphasized in 1 0z Tambo/te4	 de sac	 Lu4

written by Josu6 Montello; we will demonstrate that this 	 is

one of the most representative works related to regional 	 and

national slavery. In Brazil both from the literary and sociolo

gical point of view..
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