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Meus bisavós vieram de Moçambique. Contam que ficavam entre eles,
conversando a língua deles, quando o senhor via que eles estavam
conversando na língua africana, gritava! Não era para falar mais. Tiveram
que perder a língua à força. Não era para falar mais, então falavam
escondido. Quando queriam conversar na língua deles, conversavam
escondido. Diz que ficavam olhando assim: ‘Senhor, olha o senhor lá!’ E aí
tinham que falar português, que eles não sabiam direito. Meu pai contava
muito dos avós, mas não falava africano. Alguma palavra, ele contava para
nós que era em língua africana, mas não falava mais nada. Não deixaram, foi
proibido falar para os filhos não aprender. Os que vieram de lá não tinham
licença para ensinar os filhos.

Fizeram mesmo que acabasse a língua.

Benedita, 80 anos,

entrevista feita em São Paulo em 1987

Memórias do Cativeiro: narrativas.

Laboratório de História Oral e Imagem, UFF.
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“Passarinho piou, está aprendendo a cantar, abre a roda do terreiro, deixe o
passarinho entrar.”

(Ponto de jongo)

Este livro nasceu do II Seminário História Social da Língua Nacional:
Diáspora Africana , realizado na Fundação Casa de Rui Barbosa em outubro
de 2010. Em 2007 realizou-se, nesta mesma Fundação, o primeiro
seminário, que teve um escopo mais geral de discussões e que também foi
transformado em livro. ¹ Nossa intenção neste segundo encontro foi
aprofundar um campo de reflexão e questionamento dos mais férteis e
produtivos nas últimas décadas no Brasil. Discutir as questões da diáspora
africana relacionadas ao processo histórico-social da língua nacional nos faz
considerar o tráfico de escravos e as redes do mundo atlântico como
travessia de homens, culturas, línguas, modos de comunicação e vida social.



Ao pesquisarmos a escravidão, percebemos que tanto as formas de
imposição da língua senhorial, como as estratégias de comunicação criadas
pelos próprios africanos e descendentes foram relevantes, vide a
persistência de línguas maternas, o surgimento de línguas gerais, os usos
rituais e secretos de códigos próprios. Como explicar que a formação do
Estado nacional no Brasil, sustentada na mão de obra escrava e nos
privilégios da classe senhorial, foi também a experiência de gestação de um
mundo das letras, com grande número de descendentes de escravos, libertos
e africanos entre seus agentes, inclusive os mais ilustres? No Brasil
contemporâneo, o esforço de apropriação dos instrumentos de poder, como a
língua culta, os códigos legais, a educação formal, é um caminho que afirma
vínculos comunitários e atuações políticas e identitárias.

O fato de os participantes desse encontro terem aceitado compartilhar seus
objetos de estudo, modos de trabalho, resultados de pesquisas e algumas
apreensões no modo de conduzi-las, revela por si só uma abertura cada vez
mais presente e necessária nas pesquisas acadêmicas: a conversa entre
diferentes áreas, a escuta de diferentes falantes. A organização do livro deu-
nos uma sensação de maior proximidade de Exu – ou Inubarijô, boca
coletiva, como diz Mãe Meninazinha, aquele que fala todas as línguas. A
organicidade desta publicação pode ser percebida pela conversa, casual ou
não, entre seus textos.

A primeira seção do livro discute algumas bases “Para pensar a história das
línguas africanas no Brasil”. O artigo de Margarida Petter faz uma
explanação mais geral sobre a questão das línguas e culturas africanas
transplantadas para o país, e põe em perspectiva histórica o problema do
léxico africano incorporado ao falar corrente. Heliana Mello examina as
questionáveis fronteiras entre línguas crioulas e não crioulas e a formação
da língua nacional no Brasil, considerandose a situação de contato com os
falantes nativos da terra e com as diferentes nações africanas que aqui
chegaram.

Iniciamos a seção “Mundo atlântico” com o texto de Yeda Pessoa de Castro,
que trata, a partir de um importante documento de época, do
impressionante fluxo de falantes de línguas do grupo gbe, entre a Costa da
Mina e Minas Gerais no século XVIII, que gerou uma língua geral africana
na região. Focalizando as nações e línguas africanas que chegaram ao Rio de
Janeiro, cerca de um século depois, Marcos Abreu aponta como a
expectativa da incomunicabilidade entre os cativos africanos, presente em
certas imagens este reotipadas da escravidão, nem sempre é fundada, visto
que várias línguas aqui aportadas tinham uma origem comum, possibilitando
a recriação de laços comunitários do lado de cá do Atlântico. Os artigos de
Andrea Marzano e Marissa Moorman focalizam experiências culturais na
cidade de Luanda, em que quimbundo e português se tocam e se distanciam
durante o colonialismo e nos dias atuais.

Os africanos e descendentes como objetos de representações literárias e
artísticas e de definições em dicionários costuram a seção “Sobre os
africanos”. O texto de Alberto Mussa coloca, a partir de sua experiência
como escritor ficcionista, a delicada questão da nomeação da cor dos
personagens negros, e discute como a linguagem é uma das bases de



estereótipos correntes na literatura brasileira. Exemplo disso é o romance
Rei negro , de Coelho Neto, analisado por Leonardo Pereira, que mostra o
esforço do escritor para refletir sobre as culturas negras, incluindo a
representação de uma fala característica de escravos, esforço que acabava
por recriar estereótipos e distanciamentos. São dilemas que ecoam na
produção de verbetes de dicionários que, ao tentarem ser imparciais, como
deve(ria)m ser, deixam escapar preconceitos e pontos de vista do
lexicógrafo. Ao presenciar um batuque em uma fazenda em Vassouras, em
1892, Coelho Neto o descreve como “em gingas e saracoteios, que seriam
requintadamente obscenos, se não fossem bárbaros”. Descrição que se
assemelha ao verbete “batuque” no dicionário de Macedo Soares, alvo de
estudo de Laura do Carmo. Nada melhor que a arte, especialmente a
música, para sentirmos os limites dos estereótipos diante das nuances e
complexidades da vida social, e por isso inserimos nessa parte o artigo de
Sérgio Bittencourt Sampaio sobre uma tradição de sensibilidade para a voz
negra, mostrando como cantoras negras inspiram tanto preconceito como
deleite.

A parte seguinte, “Práticas e políticas”, inicia-se com a discussão de Ivana
Stolze Lima sobre os usos da língua nacional para criar, mas também para
confundir, as fronteiras da sociedade escravista no Rio de Janeiro
oitocentista. Sonia Queiroz apresenta seu estudo sobre a chamada Gira de
Tabatinga em Minas Gerais. Vale lembrar que tomamos de uma de suas
falantes, Dona Fiota, a epígrafe do primeiro livro História social da língua
nacional (“Eu não tenho a letra, eu tenho a palavra”). As chamadas
comunidades remanescentes de quilombolas constroem com a cultura, com
o jeito de viver e a linguagem, espaços de política, estratégias presentes nas
narrativas de descendentes de escravos do Vale do Paraíba, discutidas no
texto de Martha Abreu, Hebe Mattos e Patrícia Couto. Uma memória
histórica e de militância que se reafirma nos versos do jongo e no
questionamento da atuação da escola formal junto aos modos de vida locais,
tema discutido por Délcio Bernardo.

Destaca-se no seminário e nesta publicação a participação da ialorixá Mãe
Meninazinha d’Oxum, que nos fala da formação do Ilê Omolu Oxum, da
aprendizagem e permanência da língua nagô nesse terreiro. Os que estavam
presentes no encerramento do seminário vão se lembrar da força
contagiante quando ela se levantou para saudar Oxalá, todos cantando em
língua nagô.

Nas discussões, a força da linguagem nas diversas travessias ficava sempre
evidente. Para africanos e descendentes, comunicar-se com os oriundos de
outras nações e com os falantes de português permitia maior mobilidade.
Ocultar o conteúdo de conversas para quem não deveria ouvi-las, modular a
voz, fingir um sotaque ou simplesmente se calar... Os africanos que aqui
chegaram, como nos contam a literatura e a tradição oral, podiam utilizar-se
dessas características para conquistarem vantagens ou direitos, para se
defenderem, para atacarem e para se identificarem.



Para fomentar as articulações entre os temas, incluímos, em notas de
rodapé, remissões entre os textos deste livro, na expectativa de destacar o
entrelaçamento entre realidade e ficção, entre documentos e “causos”, sem
prejuízo da diversidade de perspectivas que marca o olhar de cada autor.

Acrescentamos ao volume uma parte destacada com material de referência
composto de mapas, tabelas, verbetes e conceitos linguísticos, para os quais
a colaboração de Margarida Petter, Heliana Mello e Marcos Abreu foi
essencial. Integra essa seção um pequeno artigo de Beatriz Mamigonian,
sobre um emocionante documento histórico, um bilhete escrito pelo africano
Cyro, em 1856, apontando indícios da utilização da escrita por escravos, que
podem ainda continuar a ser garimpados na documentação arquivística do
país. Agregamos ainda a essa parte algumas imagens relacionadas aos
temas aqui abordados, na tentativa de mostrar a força e a permanência das
culturas e das falas dos africanos negros entre nós, no Brasil. Joice dos
Santos nos ajudou com a pesquisa de imagens.

Agradecimentos a toda a equipe da Casa de Rui Barbosa, a começar pelo seu
presidente no momento da realização do seminário, José Almino de Alencar,
a então diretora do Centro de Pesquisa, Rachel Valença, e a todos os
funcionários que nos apoiam. O bem-sucedido programa de editoração da
Faperj viabilizou a publicação do volume pela Nau Editora, à qual
agradecemos o carinho com que o projeto foi encaminhado.

Nós, as organizadoras, não podemos deixar de expressar a nossa alegria em
contar com a colaboração dos autores que assinam conosco esta obra.
Esperamos que a sua leitura suscite novos questionamentos e estudos.

1 LIMA, Ivana Stolze; CARMO, Laura do (Org.). História social da língua
nacional . Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 2008. Disponível em
versão digital no portal www.casaruibarbosa.gov.br, ou através do email
hsln@rb.gov.br.

PARA PENSAR A HISTÓRIA DAS LÍNGUAS AFRICANAS NO BRASIL

Línguas africanas no Brasil:

vitalidade e invisibilidade

Margarida Petter

USP

Introdução

Dentre as muitas questões ainda não respondidas satisfatoriamente sobre os
povos africanos escravizados no Brasil sobressaem as indagações a respeito
das línguas utilizadas por essa população. São raras as informações sobre o
contato entre as diferentes línguas e culturas africanas que para cá foram
transplantadas; são parcas as referências sobre os processos de aquisição
do português pelos africanos; só dispomos de algumas observações de
viajantes estrangeiros que, ao invés de instigar a pesquisa, são tomadas
como o retrato fiel da realidade. Um exemplo desse fato pode ser colhido na



referência de Serafim da Silva Neto ¹ sobre uma afirmação do viajante
alemão Schlichthorst, após sua estada no Rio de Janeiro, em 1824. É de
notar-se que os fatos apontados – comparação com a fala infantil e a
substituição do som r por l – são repetidos em depoimentos de outros
estrangeiros.

Em três meses, [os africanos] podem, em geral, se fazerem mais ou menos
entender. Só o grupo st e o r oferecem muita dificuldade. Pronunciam o
primeiro como t e o segundo como l. Por exemplo: tá bom em lugar de está
bom ; dalé ao invés de darei. Nota-se a mesma dificuldade prosódica nas
criancinhas...

Além do português, língua que se difundiu para toda a população que viveu
no Brasil, a partir do século XVI, algumas línguas africanas foram aqui
faladas, conforme atestam os documentos do século XVII, XVIII e XIX. No
entanto, hoje esses falares se encontram confinados a situações de uso ritual
, em comunidades religiosas específicas, ou de uso secreto , em poucas
regiões brasileiras. Este texto, com base na documentação disponível, é uma
tentativa de explicar como as variedades linguísticas africanas se
integraram ao português falado no Brasil, de modo a tornarem-se
praticamente invisíveis na língua que falamos.

Registros históricos de línguas africanas faladas no Brasil

São poucos, mas muito representativos, os documentos históricos que
atestam o uso de línguas africanas no Brasil. Já no século XVII, temos uma
obra que confirma o fato de que uma língua de Angola, o quimbundo, foi
falada por uma grande população de africanos na Bahia. O testemunho nos
foi dado pelo padre Pedro Dias, que escreveu no Brasil a primeira gramática
daquela língua, que foi publicada em Lisboa sob o título de Arte da lingua de
Angola, oeferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãy, e Senhora dos
mesmos Pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu . (Lisboa, na
Officina de Miguel Deslandes, Impressor de Sua Magestade. Com todas as
licenças necessarias. Anno 1697, 48 p.) Vários aspectos comprovam a
relevância dessa obra: em primeiro lugar, trata-se de uma prova histórica do
emprego de uma língua africana no Brasil no século XVII; em segundo lugar,
não menos importante, é o fato de que consiste na primeira descrição
gramatical do quimbundo, produzida com dados linguísticos obtidos
exclusivamente no Brasil. Por outro lado, o texto de Dias contém
observações que nos deixam entrever “o olhar que um falante do português
dessa época lançava sobre uma língua africana tipologicamente diferente da
sua; é enfim o testemunho do português utilizado no século XVII no Brasil,
nos meios cultos”. ²

No século XVIII, um manuscrito redigido por Antonio da Costa Peixoto em
Minas Gerais, em Vila Rica de Ouro Preto, confirma o fato de que na região
das minas, no espaço reduzido do quadrilátero mineiro “Vila Rica, Vila do
Carmo, Sabará, Rio dos Montes”, a necessidade de explorar intensivamente
ouro e diamantes, descobertos no século XVIII, foi responsável pela alta
concentração de africanos originários da costa do Benim – chamada Mina e
situada, grosso modo , entre Gana e a Nigéria – e renovados regularmente
durante um período de uns 40 a 50 anos. ³ Essa grande população

1. 



escravizada falava várias línguas, tipologicamente muito próximas,
conhecidas hoje como línguas gbe e, ao que consta, comunicava-se
utilizando numa variedade linguística africana, constituída aqui no Brasil, a
partir de uma mescla dos diversos falares africanos presentes.

A primeira versão do manuscrito data de 1731 e está conservada na
Biblioteca Nacional de Lisboa (n° 3.052 do “Fundo Geral”). Em 1741, o
mesmo autor fez a segunda versão: “Obra nova de Lingoa g.al de mina,
traduzida, ao nosso Igdioma por Antonio da Costa Peixoto, Nacional do Rn.o
de Portugal, da Provincia de Entre Douro e Minho, do concelho de Filgr.as”
. Esse texto destinava-se aos senhores de escravos para que
compreendessem seus subalternos que só, ou preferencialmente, se
expressavam na variedade linguística africana.

Esse manuscrito só foi publicado em 1945, em Lisboa, por Luís Silveira, a
partir da segunda versão, a de 1741, sob o título Obra nova de língua geral
de Mina de António da Costa Peixoto , ⁴ acompanhado de um “comentário
filológico” de Edmundo Correia Lopes, intitulado “Os trabalhos de Costa
Peixoto e a língua evoe ⁵ no Brasil”. ⁶ Correia Lopes apresenta dados
importantes sobre a situação linguística da época, como a presença de uma
“língua geral”, em oposição a outra língua materna e também da língua
africana que deve ter sido influenciada pelo português. Essas observações
nos levam a crer que se tratava de uma mescla de variedades africanas que
se formou na região das minas, gerando uma língua veicular de base gbe.
Mais recentemente, Yeda Pessoa de Castro ⁷ publicou um extenso estudo
etnolinguístico dessa fala, que esclarece as situações de uso da “língua geral
de mina”.

No fim do século XIX temos o testemunho de Nina Rodrigues ⁸ sobre os
negros e as línguas ainda presentes em Salvador. Confirma o uso da língua
nagô (iorubá), ou língua da Costa, na Bahia, tanto por velhos africanos de
diferentes nacionalidades quanto por crioulos e mulatos. ⁹ Apesar de
identificar muitos africanos de diversas etnias, o autor localizou palavras,
apenas, de algumas delas: 92 em “grunce” e 88 palavras pertencentes a
cinco línguas: “grunce” (gurúnsi), “jeje” (maí?), “eve” (fon), “hauçá”,
“canúri” e “tapa” (nupe). ¹⁰

Ao longo dos três séculos do tráfico negreiro, teriam sido importados
4.800.000 africanos conforme pode ser observado no texto “Tráfico de
africanos para o Brasil” (ver seção Referências, p. 352).

Os documentos localizados, no entanto, não são suficientes para nos
informar sobre as línguas que, efetivamente, foram trazidas para o Brasil.
Para tentar suprir essa lacuna deve-se recorrer à história do tráfico, que nos
indicará as regiões de origem dos negros escravizados. Com base nesses
dados, podem-se levantar hipóteses sobre as línguas transplantadas, que
atingiram duas áreas linguísticas: a oeste-africana e a austral, conforme
pode ser observado no texto “Línguas africanas e línguas do tráfico”, que
complementa este artigo (ver seção Referências, p. 341).

Línguas africanas, hoje, no Brasil1. 



A presença de línguas africanas vem sendo registrada, a partir do século XX,
principalmente sob a forma de léxicos regionais e dicionários de
brasileirismos. ¹¹ De línguas plenas, passaram a línguas especiais, cujo uso –
além de estar associado a grupos específicos – está vinculado a duas funções
principais: ritual, nos cultos religiosos ditos “afro-brasileiros”, e demarcação
social , como língua “secreta”, utilizada em comunidades negras rurais
constituídas por descendentes de antigos escravos, como Cafundó e
Tabatinga. ¹²

A situação de uso ritual, especializado, em que o indivíduo procurava
conservar sua identidade por meio da língua foi determinante para a
preservação, nesses ambientes, das línguas iorubá, jeje (eve) e línguas
bantas em interação com o português. O que permanece das línguas
africanas é, principalmente, o léxico – um conjunto de palavras –, embora
alguns enunciados, presentes, sobretudo, nos cânticos, preservem
estruturas sintáticas africanas.

O uso de “línguas africanas” – na verdade, um léxico de origem africana –
por comunidades negras rurais, com função de demarcação social, foi
registrado por duas obras: uma sobre a linguagem do Cafundó, em São
Paulo, ¹³ e outra a respeito da linguagem da Tabatinga, em Minas Gerais. ¹⁴
As “línguas secretas” do Cafundó e da Tabatinga contêm um pequeno léxico
(cerca de 160 palavras) de origem banta, empregado dentro da sintaxe do
dialeto rural. Essas comunidades falam, na verdade, o português local, mas
julgam falar uma “língua africana”, por utilizarem um vocabulário
“africano”.

É de notar o fato que as comunidades que conservam um léxico banto em
sua comunicação “secreta” estejam situadas em Minas Gerais e São Paulo.
Também é intrigante constatar que não se registre nenhuma outra “língua
africana”’, semelhante às encontradas em Minas e São Paulo, mesmo que de
léxico de outra origem, em qualquer outra região brasileira, nem mesmo
naquelas localidades que possuem forte presença africana na sua população.

A presença de um vocabulário banto já fora registrada em Minas Gerais em
duas obras. Em 1942, João Dornas Filho apresentava um “Vocabulário
quimbundo”, coletado no povoado de Catumba, município de Itaúna, oeste
de Minas Gerais. Esse léxico foi apresentado no Congresso Afro-Brasileiro,
realizado em 13 de maio 1938, em Belo Horizonte. Em 1943, Aires da Mata
Machado Filho ¹⁵ publicou uma obra em que apresenta os vissungos, 65
cantigas ouvidas nos serviços de mineração de São João da Chapada, em que
se encontram muitas palavras de origem banta.

2.1. A percepção da presença das línguas africanas: visibilidade e
invisibilidade

No século XIX, diversos autores destacam o léxico específico ao português
falado no Brasil: Pedra Branca ¹⁶ (1826), Costa Rubim ¹⁷ (1853), Macedo
Soares ¹⁸ (1880, 1889), João Ribeiro ¹⁹ (1889), entre outros. Mas é no século
XX que o debate acerca da influência africana no português brasileiro se
inaugura, efetivamente, num ambiente ideológico nacionalista, que
encontrava nas línguas indígenas e africanas os argumentos para explicar a
especificidade da língua nacional. Do lado africanista sobressaem os



trabalhos de Mendonça ²⁰ e Raimundo, ²¹ que se tornaram referência para
citações sobre a influência africana no português falado no Brasil. As duas
obras têm estrutura semelhante: tratam da origem banta ou sudanesa dos
africanos transplantados para o Brasil, apresentam uma exposição sumária
da gramática das línguas africanas, assim como um inventário de palavras e
de particularidades da língua nacional que consideram de origem africana.
Ao final, apresentam uma lista de palavras que julgam ser provenientes, na
maioria, do quimbundo e do iorubá.

No léxico, na fonética ou na estrutura das sentenças da língua nacional,
onde estaria marcada a presença africana? As primeiras tentativas de
resposta, no século XIX, amparadas pelo testemunho mais eloquente das
palavras emprestadas, vão conferir ao léxico a primazia. No entanto, alguns
autores, como Mendonça e Raimundo, tentam demonstrar a influência
africana na fonética, na morfologia e na sintaxe do português brasileiro.
Desvela-se, então, a possibilidade de uma participação mais extensa das
línguas africanas na constituição da língua nacional. Essa hipótese será
reavaliada mais tarde e provocará um debate acalorado entre os defensores
da crioulização e os apoiadores da tese da deriva (direção de mudança da
própria língua, portuguesa no caso).

No fim do século XX, vários estudiosos ²² reexaminam alguns fatores
linguísticos, como a variação na concordância de número no sintagma
nominal [ as moça bonita ~ as moças bonitas ] e no sintagma verbal [ eles
fala ~ eles falam ], associados a fatores sociais, como a demografia – forte
presença africana na população brasileira –, e sustentam a hipótese da
crioulização prévia do português brasileiro. A contestação dessa proposta
será formulada por Tarallo, ²³ Naro ²⁴ e Naro e Scherre, ²⁵ que defenderão a
teoria da deriva, pois acreditam que

o impulso motor do desenvolvimento do português do Brasil veio já
embutido na deriva secular da língua de Portugal. Se as sementes trazidas
de lá germinaram mais rápido e cresceram mais fortes é porque as
condições, aqui, mostraram-se mais propícias devido a uma confluência de
motivos. ²⁶

A defesa da crioulização ou a sua contestação, com base na força da deriva,
constituem-se como as hipóteses mais fortes que se formularam para
explicar a interação das línguas africanas com o português no Brasil. Outras
explicações menos contundentes foram apresentadas na sequência desse
debate, mas não se chegou ainda a uma resposta satisfatória, pois, além da
pesquisa estritamente linguística, resta aprofundar os estudos da história
social dos contatos linguísticos no Brasil, considerando, sobretudo, a
atuação das línguas indígenas e africanas.

Recentemente, com o objetivo de investigar a participação das línguas
africanas na constituição do português brasileiro, desenvolveu-se um projeto
que envolveu pesquisadores brasileiros e africanistas franceses. ²⁷ O
objetivo específico do projeto consistiu em identificar os eventuais traços
linguísticos que poderiam ser atribuídos ao contato com as línguas africanas
que aqui aportaram no período da colonização.



A equipe de pesquisadores discutiu, primeiramente, o contato linguístico e,
posteriormente, debruçou-se sobre a presença africana no léxico e na
sintaxe. Analisando o contato à vista dos dados da sócio-história e das
evidências linguísticas, os estudiosos consideraram que não se pode afirmar
que a língua falada no Brasil seja resultante de um processo de crioulização.
²⁸ A partir dessa constatação as pesquisas se concentraram na avaliação do
léxico de origem africana e de fatos sintáticos que aproximam o português
brasileiro de algumas línguas africanas. ²⁹

As interferências na fonética ou na morfossintaxe nem sempre podem ser
explicadas, exclusivamente, pela influência de línguas africanas. Na
fonética, é comum afirmar-se que é de origem africana a inserção de vogais
para desfazer encontros consonantais, como em adevogado, por advogado.
Pode-se argumentar, no entanto, que o acréscimo de vogal nesses contextos,
que restabelece uma sílaba CV (consoante vogal), constitui uma tendência
universal, visto que esse é o padrão silábico mais frequente nas línguas
naturais. Na morfossintaxe, a variação na concordância nominal e verbal,
em sentenças como as menina ∅ foi ∅ embor a, em vez de as meninas
foram embora , foi considerada, principalmente pelos defensores da
hipótese da crioulização, como sendo marca do contato com línguas
africanas. Todavia, a variação da concordância pode ser também explicada
sem invocar a atuação do contato, pela atuação da deriva, que evitaria a
repetição das marcas de plural, que seriam redundantes, visto que a
informação de pluralidade já estaria contida no início das sentenças [ as
menina...].

Indubitavelmente, a face mais visível da presença africana é encontrada no
léxico e, paradoxalmente, é esta também a face que vai se tornando mais
invisível, seja pelo desaparecimento de muitos termos, seja pelo
esquecimento da origem africana de muitos outros, que estão totalmente
integrados no português falado no Brasil.

2.1.1. O léxico de origem africana: vitalidade e visibilidade



O inventário mais recente do léxico de origem africana presente no
português falado no Brasil, publicado por Yeda Pessoa de Castro, ³⁰ registra
3.517 entradas. Segundo a autora, esses termos pertenceriam a cinco níveis:
1) linguagem de santo, 2) linguagem do povo de santo, 3) linguagem popular
da Bahia, 4) português regional da Bahia e 5) português do Brasil em geral.
A maior parte desses itens, entretanto, pertence a um vocabulário
especializado, pois são classificados pela autora nos níveis 1, 2 e 3. Com o
objetivo de verificar a vitalidade do uso dos termos do vocabulário comum
de origem africana, Alkmim e Petter ³¹ partiram do levantamento elaborado
por Castro e elaboraram uma lista com cerca de 400 vocábulos que estariam
livres de um uso especializado, isto é, excluindo os vocábulos integrantes
dos níveis 1 (linguagem de santo) e 2 (linguagem do povo de santo), e
fizeram uma consulta a falantes de várias regiões brasileiras. Após vários
inquéritos, a lista de vocábulos foi sendo reduzida, em função do
desconhecimento dos termos por parte dos entrevistados. Foram excluídos
termos referentes a regionalismos evidentes, religião, música, comidas
reconhecidamente de origem africana e palavras chulas. A análise da
aplicação dessa segunda lista levou à identificação de 56 vocábulos, que são
comuns ao universo dos informantes consultados.

Os termos selecionados foram distribuídos em três grupos ou categorias,
conforme seu domínio de uso:

Categoria 1 , que inclui termos que podem ser usados em qualquer
interação social (30 vocábulos); categoria 2 , constituída de termos
informais, de uso coloquial que, eventualmente, dependendo da situação,
são substituídos por outros (9 vocábulos); categoria 3 , em que constam
termos marcadamente informais, de uso restrito (17 vocábulos).

Os vocábulos que constam da lista, organizados segundo as três categorias,
são os seguintes:

Categoria 1: abadá, banzo, caçamba, cachaça, cachimbo, caçula, candango,
canga, capanga, carimbo, caxumba, cochilar, corcunda, dengo, fubá, gibi,
macaco, maconha, macumba, marimbondo, miçanga, molambo, moleque,
moringa, quilombo, quitanda, quitute, senzala, tanga, xingar.

Categoria 2: bamba, bambambã, banguela, cafuné, catimba/catimbeiro,
catinga, mandinga, muamba, muxoxo.

Categoria 3: angu ( ‘confusão’) , babaca, babau, biboca, bunda, cafofo,
cafundó, cambada, cucuia, muquifo, muquirana, muvuca, muxiba, quizumba,
sacana, ziquizira, zumbi.

Os termos selecionados estão perfeitamente integrados ao português
brasileiro, tanto do ponto de vista fonológico quanto do morfossintático. Os
sons são reconhecidos como sendo da língua nacional, as palavras recebem
as marcas de gênero ( o abadá, a caçamba) e número ( os abadás, as
caçambas) como qualquer outra unidade lexical da língua, gerando também
outras palavras por processos de derivação ou com posição ( molecagem, pé
de moloque, macumbeiro etc.). É essa completa adaptação a principal razão
do esquecimento da origem africana de muitos desses itens lexicais.



A apropriação fonológica e gramatical dos termos de origem africana se fez
de acordo com os princípios da língua nacional, mas a adaptação semântica
nem sempre retomou os significados que as palavras tinham em sua língua
de origem. Segundo Bonvini, ³² a integração semântica pode ter-se dado de
três formas:

– as palavras de origem africana podem ter mantido o sentido de partida,
integral ou parcialmente: caçula, miçanga, xingar;

– as palavras podem ter chegado, mas aqui adquiriram um novo sentido,
como moleque , que significava no século XIX ‘criança / jovem escravo ou
negro’ e hoje teve seu sentido ampliado, com a criação de muitos derivados
e compostos, que mantêm dois significados básicos, ‘menino de pouca idade’
e ‘patife, velhaco’; ³³

– pode ter chegado o sentido sem o suporte verbal, que pode corresponder
aos decalques , ou seja, pela tradução em português da palavra ou
expressão africana, como em pai de santo , de babalorixá ( baba , ‘pai’, e
orixá , ‘santo’, em iorubá), e que podem resultar em empréstimo semântico-
sintático , em que se transferem estruturas sintáticas. ³⁴ Esse é o tipo de
empréstimo mais dificilmente identificável, pois supõe o conhecimento de
estruturas sintáticas de línguas africanas. Esmeralda Negrão e Evani Viotti
³⁵ fazem a primeira tenta tiva de análise nessa direção, ao tratar de
sentenças impessoais do português brasileiro, aproximando-as de sentenças
passivas do quimbundo. As autoras apresentam algumas sentenças que
estão ocorrendo no português brasileiro falado, como “a cueca do Calvin
está lavando”, “esse trem já perdeu”, em que os verbos estão na forma ativa,
embora a interpretação seja passiva, ou impessoal. Na primeira sentença,
pode-se supor que “as cuecas do Calvin estão sendo lavadas” (interpretação
passiva) ou que ‘alguém’ está lavando as cuecas (interpretação impessoal).

Comparando-se com uma sentença em quimbundo, como a seguinte: Nzua a
– mu- mono (João eles - o[ele]- ver [passado] : ‘João, eles o viram’/ ‘João foi
visto’. Observa-se que o verbo também está na forma ativa, e permite uma
interpretação tanto impessoal – ‘eles o viram’ – quanto passiva ‘foi visto’.

Há ainda outra semelhança estrutural entre as sentenças em português e
em quimbundo: o termo que aparece em primeiro lugar, na posição de
tópico, não é o agente, mas o paciente da ação denotada pelo verbo. As
autoras levantam a hipótese de que as sentenças do português talvez
possam indicar a participação africana, uma vez que essa é a estratégia
utilizada para a formação de passivas no quimbundo, uma língua africana
com a qual o português teve contato atestado.

2.1.2. O esquecimento do léxico de origem africana

Um olhar retrospectivo sobre os registros de termos de origem africana no
português brasileiro evidencia, por um lado, o grande número de palavras
de um léxico especializado e regional e um número menor de termos
pertencentes ao vocabulário comum e de uso geral; por outro lado, revela o
desaparecimento de muitos itens.



Tentando entender a dinâmica interna do empréstimo de termos de origem
africana, no seu percurso que conduziu tanto à sua integração quanto ao seu
desaparecimento, Alkmim e Petter ³⁶ analisaram os dois grandes dicionários
gerais do português falado no Brasil publicados no século XIX – Dicionário
brasileiro da língua portuguesa , de Antonio Joaquim de Macedo Soares, ³⁷ e
Dicionário de vocábulos brasileiros , do visconde de Beaurepaire-Rohan –
que se tornaram referência para a discussão acerca dos brasileirismos.

As autoras observaram que nos dicionários de Macedo Soares e de
Beaurepaire-Rohan há mais registros de termos do domínio comum do que
especializado, situação inversa da que se encontra hoje tanto nos dicionários
gerais ( Aurélio e Houaiss ) quanto nos especializados (Yeda Pessoa de
Castro). Com efeito, os termos especializados demandam uma pesquisa em
meios particulares, muitas vezes de acesso restrito aos usuários. Talvez
tenha sido essa a causa de poucas atestações desse tipo nos primeiros
dicionários de brasileirismos.

Considerando o domínio comum, muitas palavras relativas a negros, em uso
no século XIX, migraram para um uso restrito, da história, como malungo,
libambo, pombeiro, senzala ; outras passaram para o domínio religioso,
como cambondo, cangulo, curiar, macota, quisília , ou, podem ainda não
serem mais utilizadas em razão do desaparecimento da prática ou do
referente, a exemplo de cabungo , ‘utensílio de madeira para recolher fezes’,
e cabungueiro , ‘moleque carregador de cabungo ou encarregado de limpar
as latrinas’.

Outro fator que pode ter provocado o desaparecimento de itens é a
concorrência entre termos de origem africana e termos portugueses. Entre
esses termos podem-se citar: bambaré e seus correspondentes em
português: ‘vozerio’, ‘barulho de vozes em desordem’; banguelê :
‘desordem’, ‘briga’; cafanga : ‘desdém dissimulado’; cafua: ‘furna’,
‘caverna’; candimba: ‘coelho’; cubata : ‘rancho’, ‘cabana’, ‘choupana’.

Macedo Soares e Bearurepaire-Rohan apresentam uma série de itens
lexicais utilizados exclusivamente pela população negra, com a rubrica
“usadas só pelos negros”. Algumas dessas palavras são acompanhadas de
algum comentário, como ngunga : ‘sino’, empregadas “só pelos negros e
seus comensais”. ³⁸ Há, também, algumas com avaliação depreciativa
acrescentada, como jimbo, jimbondo, jimbongo, zimbo , ‘dinheiro, moeda’, e
muquirana: ‘percevejo, piolho do corpo’, “usadas só entre os negros e a
gentalha”; ³⁹ muxinga~mixinga : ‘chicote, açoite’, “só entre negros ou gente
da última classe”; e guzo~ nguzo : ‘força’, “usada só entre os negros e
gentalha, ou como termo chulo”. ⁴⁰

Ao designar o usuário do léxico como “negros e seus comensais”, “negros e
gentalha, ou como termo chulo”, “só pelos negros”, “só entre negros e gente
da última classe”, os autores deixam entrever que o falante negro exibia
uma expressão linguística que o distinguia dos demais, reflexo de uma
sociedade em que eles ocupavam o último lugar na escala social.

Dentre as expressões utilizadas pela população negra destacam-se as formas
de tratamento:



– angana~gangana : usadas para dirigir-se à ‘mulher do senhor’, pois para
este “[...] reservavam os nossos escravos o tratamento majestático de senhor
em absoluto e por excelência ficou ngana , aportuguesado em angana para a
mulher do senhor”; ⁴¹

– ngannagana , segundo o mesmo autor, seria a reduplicação de angana,
‘senhora duas vezes, senhora velha’. As expressões ganinha, nganinha,
ngananinha são equivalentes a angana , visto que essas entradas remetem
àquele verbete. Embora o sufixo diminutivo pudesse induzir à interpretação
de que se referissem a mulheres mais jovens, para essas o autor registra iaiá
, “termo carinhoso que se dá na Bahia, no Rio de Janeiro e em todo o litoral
às moças”, que Macedo Soares considera um “escravismo”, mais do que
africanismo, porque “reflete as relações domésticas entre escravos e
senhores”; ⁴²

– nhô sim / nhô não : Macedo Soares observa que nas “locuções adverbiais
negativas e afirmativas ( nhô sim / nhô não ) a queda do r final é um
africanismo”; ⁴³

– as formas variantes de “você” para dirigir-se ao interlocutor:
vomicê~vosmicê~vosmucê~vosencê~vossucê~voucê , classificadas como
africanismos, além de vancê~mecê , usadas em São Paulo, Minas Gerais e
Paraná.

No registro de Macedo Soares, o léxico de origem africana também é
composto de morfemas gramaticais de uso exclusivo da população negra: co
- e ji -. O primeiro corresponde, segundo o autor, ao artigo plural bundo ‘os,
as’, “prefixo de alguns verbos”. O dicionarista nota, ainda, que os negros
introduzem essa sílaba ao falar português e remete o leitor para os verbetes
ji - e riá -. Para ji- o autor explica tratar-se do artigo plural que os negros,
frequentemente, introduzem para falar o português e cita os exemplos:
jimbranco, zimbranco, cojimbranco . Menciona ainda, para confirmar a
afirmação da origem africana do prefixo, as palavras: jimbo, jimbungo,
jingar, jimbambo, jinguba etc.

As designações de línguas ou povos africanos também podem significar,
segundo Macedo Soares, ‘língua incorreta, mal falada’. É o que se pode
observar nos verbetes:

– banguela~benguela , ‘natural do reino desse nome, na África Ocidental’,
apresenta como segunda acepção o sentido figurado de ‘sujeito que fala
incorretamente’, sendo que o sentido que permanece até hoje, ‘desdentado
na frente’, aparece como terceira e última acepção;

– bundo : ‘natural de Angola’, ‘negro de angola’, ‘língua bunda, língua de
negro em geral’, e ‘linguagem errada, fala ou escrita incorreta’;

– caçanje : “Da cadeira de professor fala-se aos alunos em língua
caçanje[cassange]”; “a linguagem é de caçanje e o argumento também”;
“ponha de lado a prosa caçanje e não levante poeira”;



– congo apresenta três acepções: ‘dança’, ‘negro conguês’ e o sentido
figurado, sem definição, referido pela citação “Corre perigo que qualquer
estudante de artinha qualifique sua linguagem de congo”.

2.1.2.1. O domínio especializado

Nos dicionários de Macedo Soares e de Beaurepaire-Rohan, os termos do
vocabulário especializado distribuemse em três campos semânticos: danças,
instrumentos musicais e culinária.

Segundo os registros, as danças negras eram de dois tipos: (a) as danças de
entretenimento, que eram simples folguedos, manifestações de alegria; e (b)
as danças rituais ou de feitiçaria. Desapareceram, dentre as danças de
entretenimento: bambá ou bambaquerê, bangulê, batuque, bendenguê,
cacumbu, cocumbi/cucumbi, caxambu, quimbete . Dentre as danças rituais
ou de feitiçaria desapareceram: candombe, canjerê .

Os instrumentos musicais que não são reconhecidos atualmente ou que
tiveram sua denominação alterada são: cucumbi , ⁴⁴ registrado
simplesmente como ‘instrumento africano’; urucungo/uricungo/aricungo/
arucanga , também referido apenas como ‘instrumento de música grosseiro
de que usam os negros’. Aqui, no entanto, foi possível relacionar o termo
urucungo ao instrumento descrito comum berimbau/birimbau/marimbau
registrado por Macedo Soares.

A designação quissanga nomeava um instrumento muito semelhante a um
outro, também de origem africana, a marimba . Em ambos, o som era
produzido pela vibração de lâminas com os dedos polegares. Mas é o termo
marimba que permanece. O instrumento púita/puíta/guita é descrito como
um ‘tambor comprido e estreito representando um cone, em cuja base está a
pele onde se acha amarrado um pau que se puxa, produzindo-se um som
rouco, forte e áspero’. Um outro instrumento chamado caxambu (que
também nomeia uma dança) registrado genericamente como ‘grande barril
tapado com uma pele esticada’, ‘caixa grande, tambor, bumbo’, tem como
sinônimo púita . A descrição de púita parece corresponder ao instrumento
musical cuíca , muito conhecido nos dias de hoje. Se for esse mesmo o caso,
púita , sob nova forma cuíca , permanece.

Na culinária, desapareceram as denominações anguite, anguzô, angu de
negra mina ou angu de quitandeira . Esses termos nomeavam pratos
culinários semelhantes a um outro, o caruru , com o qual compartilhavam a
utilização da erva chamada caruru . Alguns termos desaparecidos integram,
hoje, a alimentação ritual da tradição religiosa afro-brasileira – é o caso de
aberém, afurá e ambrozô .

O desaparecimento de um número significativo dos termos de origem
africana, tanto do domínio comum quanto do especializado, observado na
análise dos dois dicionários do século XIX , não foi um processo aleatório.
Foram atingidos, de um lado, termos muito próprios ao ambiente físico e
social do século XIX, marcados pela escravidão e, de outro lado, termos de
origem africana que concorriam com termos da língua portuguesa que, ao
longo do século XIX, se estabilizou como a língua da nova realidade urbana e
industrial. ⁴⁵



É possível estender à realidade atual a análise feita para os registros lexicais
do século XIX: o mesmo processo de competição entre termos de origem
diversa percebidos como sinônimos pode levar ao desuso termos de origem
africana. Em contrapartida, observa-se, também, o processo inverso, a
introdução de novos itens. Alguns deles migram do domínio especializado
para o domínio comum, como axé ; outros aparecem sem que tenham sido
registrados em dicionários dos séculos precedentes, como quizumba .

Considerações finais

É inegável a constatação de que a face mais visível da presença linguística
africana encontra-se no nível lexical. Investigações em outras áreas, como as
diversas tentativas de identificar marcas de africanidade na fonologia e na
morfossintaxe do português brasileiro, não conseguiram demonstrar, ainda,
de forma inquestionável a origem exclusivamente africana dos traços
apontados.

Uma nova linha de pesquisa, no entanto, vem surgindo: o estudo de
questões léxico-semânticas e de estruturas sintáticas do português falado no
Brasil que podem indicar a transferência ou a interferência de padrões de
categorização oriundos do contato com línguas africanas. Vejam-se a esse
respeito os trabalhos de Negrão e Viotti ⁴⁶ e de Avelar, Cyrino e Galves. ⁴⁷ Os
fatos investigados pelos autores apresentamse como formas do português,
mas, no nível conceptual, subjacente, podem revelar estruturas de línguas
africanas, invisíveis no nível aparente.

À vista dessas novas e promissoras investigações pode-se afirmar que a
invisibilidade das línguas africanas no português do Brasil só se explica pelo
caráter incipiente da pesquisa nessa área.
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As difusas fronteiras entre línguas crioulas e línguas não crioulas: o caso da
gênese e desenvolvimento da língua nacional no Brasil

Heliana Mello

UFMG

Introdução: a diáspora africana e suas consequências linguísticas

Muitas são as consequências linguísticas da diáspora africana nas Américas.
Encontram-se desde os remanescentes de línguas africanas nas línguas de
cultos religiosos (cf. candomblé, no Brasil; santeria, em Cuba, República
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Dominicana e Porto Rico; vodu no Haiti), passando-se pela incepção de
línguas crioulas como o creòle do Haiti, até as línguas secretas faladas em
remanescentes quilombolas (cf. Cafundó em São Paulo e Tabatinga, em Bom
Despacho, Minas Gerais). Uma das consequências linguísticas mais
marcadas, resultantes da diáspora africana nas Américas, foi sem dúvida a
formação de línguas crioulas em regiões onde houve enorme concentração
de mão de obra de africanos escravizados. Esse foi o caso de crioulos
clássicos como o do Haiti, o da Jamaica e os do Suriname. No Brasil, apesar
da nossa herança genética e cultural africana, linguisticamente não temos a
comprovação da existência de línguas crioulas ao longo da nossa história,
mas vimos assistindo a um debate sobre a origem miscigenada do português
brasileiro há muito tempo. ¹ Esse debate, outrora polarizado em dois
extremos, representados por um lado que defende a crioulização prévia do
português brasileiro e por outro que argumenta em prol da deriva do
português europeu, tem-se felizmente atenuado, afastando-se das
radicalizações dos seus extremos. A hipótese da crioulização prevê que
houve, de fato, a formação de uma ou mais línguas crioulas no Brasil
colonial, as quais, posteriormente foram descrioulizadas em função da
crescente pressão e relevância da língua portuguesa no Brasil. Já a hipótese
da deriva se baseia na proposição de que os traços do português brasileiro
que divergem do português europeu originam-se em arcaísmos e marcas
vernáculas presentes nas variedades portuguesas trazidas ao Brasil ao longo
de seu período colonial. À medida que a linguística brasileira se fortalece e
se autentifica através do interesse crescente pelos estudos de cunho
descritivo-explicativos das próprias variedades do português brasileiro, das
línguas indígenas, das línguas de imigração e das demais manifestações
linguísticas encontradas em território nacional, podemos assistir a uma
complexificação das propostas sobre as origens do português brasileiro e da
necessidade de estudos que conjuguem o conhecimento de línguas
africanas, indígenas, do próprio português diacronicamente considerado, de
história e de técnicas de exploração do desenvolvimento linguístico. Ao
mesmo tempo, com o advento de novas tecnologias, é possível
desenvolverem-se estudos que considerem o nível fonético em análises
linguísticas, observando-se, sobretudo, elementos prosódicos das línguas
sob análise, o que significa um grande avanço sobre os estudos que
consideram apenas traços sintáticos ou morfológicos em isolamento. Some-
se a esses avanços também o desenvolvimento de corpora eletrônicos de
estudos, que possibilitam o fácil acesso a grandes quantidades de dados
através de interfaces computadorizadas.

A fim de esboçar a trajetória histórica do português brasileiro, a seguir
discutiremos questões de fundamentação que devem ser exploradas na
consideração sobre a sua evolução e as suas fronteiras, algumas vezes
pouco definidas, em relação ao seu grau de parentesco com línguas crioulas
e com a variedade europeia portuguesa, lançando mão, sobretudo, de dados
de caráter sócio-histórico.

Debate sobre as origens do português brasileiro: origem crioula versus
mudanças internas do sistema linguístico do português europeu – o
contato e a deriva
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Como não raro acontece em debates altamente ideologizados sobre
linguagem e cultura, é possível que a celeuma sobre a origem do português
brasileiro esteja ancorada muito mais em questões pertinentes a crenças,
autoimagem e representações culturais que a evidências cientificamente
legitimadas. A própria definição do que seja uma língua crioula é algo
controverso e não consensual. Nesse campo, encontramos definições
calcadas na percepção que os próprios falantes de uma variedade linguística
têm em relação à sua fala, como o caso dos haitianos e sua fala crèole, a
qual é percebida por muitos como uma língua sem regras: “[...] muitos
haitianos monolíngues e bilíngues consideram o crioulo como uma não
língua, alegando que ‘ele não tem regras’”. ² Há definições baseadas em
agrupamentos de traços linguísticos ou em sua ausência, ³ há também
definições a partir de inferências históricas. ⁴ Notável, entretanto, é que o
não consenso reflete os debates que circundam o fato de as línguas crioulas
ocuparem um espaço incômodo nos modelos contemporâneos de gênese
linguística, uma vez que não se acomodam facilmente à noção de línguas-
filhas, legítimas derivas em um tronco bem organizado em uma família
linguística. Assim, explica-se o desconforto de se associar uma dada
variedade linguística a uma origem “bastarda”, fora dos padrões previstos
para modelos tradicionais da mudança linguística, quais sejam os
tradicionais modelos de famílias linguísticas, que preveem uma única origem
para línguas consideradas irmãs (cf. família indo-europeia e tronco das
línguas românicas). ⁵ A esse desconforto, somem-se os preconceitos
associados aos falantes de línguas crioulas, normalmente populações
residentes em regiões tropicais, pouco desenvolvidas, pobres e de
ascendência étnica africana.

Voltando ao nível conceitual, quais são as evidências estruturais que
distinguem línguas crioulas de línguas não crioulas? É possível dizermos,
por exemplo, que as variações de uso de marcação/não marcação
morfológica de plural no sintagma nominal do português brasileiro é
resultado de manutenção de traços vernáculos do português europeu, e não
influência do contato com línguas africanas? Assim, seria viável diferenciar
variedades vernáculas das línguas lexificadoras, de um lado, de línguas
crioulas, de outro, de forma dicotômica? Essas são perguntas de difícil
resposta, que requerem um escrutínio que transcende a análise sincrônica
de uma língua. Para proceder a tal investigação em relação ao português
brasileiro, passaremos a seguir a explorar alguns elementos relacionados à
formação e ao desenvolvimento dessa língua.

2.1. O que se sabe sobre a trajetória de formação e desenvolvimento do
português brasileiro

A complexidade do cenário sociocultural e linguístico dos séculos de
composição da língua nacional do Brasil talvez jamais possa ser
inteiramente desvelada. Faz-se necessária uma permanente pesquisa
histórico-linguística, que deve ser desenvolvida a fim de que sejam
encontrados mais elementos esclarecedores sobre o nosso passado. Temos,
entretanto, elementos indiciais para propormos modelos factíveis sobre os
possíveis cenários que propiciaram o surgimento da língua nacional em suas
duas grandes modalidades: o português popular brasileiro (ou português
brasileiro vernáculo) e o português brasileiro padrão. Note-se, entretanto,



que os rótulos aqui adotados, seja para referir-se às variedades vernáculas,
seja para as variedades-padrão, encobrem variabilidade e complexidade
linguística. Não existe língua uniforme e desprovida de variabilidade. ⁶
Espera-se que tais modelos sejam confirmados ou desconfirmados, a partir
dos desenvolvimentos de novas pesquisas sobre a temática da formação
cultural e populacional do Brasil, ou que outras propostas sejam feitas a
partir de novos dados sócio-históricos e linguísticos que sejam agregados ao
que já é do nosso conhecimento.

O estudo da formação do português brasileiro vernáculo levando-se em
conta os cenários de contato de populações enfoca sobretudo as
diversificadas contribuições de línguas africanas, línguas indígenas – aí
incluídas as diversas modalidades da assim chamada língua geral – e o
português lusitano, também em suas variedades aportadas no Brasil.

A chegada dos portugueses à costa baiana, em 22 de abril de 1500,
certamente não terá sido o início de uma complexa realidade linguística em
terras brasileiras. Apesar de, normalmente, nos confrontarmos com a
instigante pergunta sobre os desdobramentos do contato entre o português
lusitano aqui chegado e as línguas autóctones, devemos também nos
lembrar da intricada história de contato prévio de tais línguas autóctones,
que por séculos coexistiram em terras onde hoje está o Brasil, antecedendo
o seu contato contínuo com a língua colonizadora nas décadas
subsequentes. Dado esse passo, devemos olhar para a inserção do português
no Brasil, como uma complexificação de uma realidade linguística prévia,
que receberia ainda outras contribuições, através da chegada das línguas
africanas para cá trazidas, via tráfico negreiro. Como se vê, estamos diante
de uma situação de contato de populações, com todas as consequências
sócio-político-culturais que daí se depreendem, dentre elas o contato
linguístico.

Muitas são as menções nos relatos dos primeiros contatos entre europeus
com as populações nativas brasileiras do recurso à gestualidade para se
fazerem entender as intenções comunicativas entre os interlocutores
envolvidos. Daí poder-se supor que em contatos dessa natureza haveria uma
boa vontade mútua na tentativa de estabelecimento de um processo
comunicativo. O desejo de fazer-se entender e de entender o outro é um
primeiro passo para o amálgama criado em situações linguísticas de contato.
Poder-se-ia dizer que assim começam a surgir as primeiras variedades de
mescla linguística, que podem resultar em jargões, que por sua vez
poderiam seguir um caminho de desenvolvimento passando por um processo
de pidginização e posterior crioulização. Entende-se por jargão uma
variedade linguística emergencial, constituída por itens lexicais de
diferentes proveniências e uma gramática icônica, que basicamente associa
eventos físicos sequencialmente ordenados na linha do tempo a
representações linguísticas, extremamente limitada. Já os pidgins são
variedades linguísticas com um léxico expandido em relação aos jargões,
com uma gramática limitada, porém caracterizável. Uma das características
definitórias de pidgins é o fato de eles não serem geralmente língua materna
nas comunidades que deles fazem uso, servindo como língua franca para o
desempenho de diversas atividades, normalmente ligadas ao comércio. As
línguas crioulas, por sua vez, são assim rotuladas pela sua “juventude” em



relação a outras línguas conhecidas. Línguas crioulas possuem um léxico
estável, uma gramática também estável e, frequentemente, são a língua
materna das comunidades que delas fazem uso, assumindo, assim, o caráter
de língua vernácula.

O ciclo evolutivo de variedades de contato, como acima explicitado, não é a
única possibilidade para o desenvolvimento de línguas crioulas. ⁷ No
entanto, para os nossos objetivos e por ser tradicionalmente aceito, serve-
nos como um dos cenários plausíveis para o caminho evolutivo da gênese
linguística. ⁸

O desenvolvimento de mesclas linguísticas não é, entretanto, de forma
alguma, a única possibilidade resultante do contato entre línguas e
populações. Várias possibilidades, que vão desde o abandono completo das
línguas primeiras de populações deslocadas ou que sofreram invasões até a
constituição e emergência de novas línguas, são resultados viáveis e
documentados ou reportados ao longo da história das línguas. Poderíamos
pensar nessas diversas possibilidades como o espectro de momentos
contíguos em um contínuo linguístico resultante do contato entre
populações e suas línguas.

É importante, também, notar que a história de uma língua está diretamente
associada à história das gerações de seus falantes. Nenhuma língua jamais
foi estática. O processo de mudança linguística ocorre tanto sincrônica
quanto diacronicamente, e toda língua será sempre uma abstração, formada
por variedades e registros distintos em um mesmo momento no eixo
temporal. Some-se a isso o fato de que a cada processo aquisicional, ou seja,
cada vez que uma criança adquire sua língua materna, algo de novo
acontece com o sistema, uma vez que os adquirentes de uma língua não
recebem um modelo monolítico como fonte de dados. A sua base de
referência é uma composição da mesma língua falada, em suas variedades,
por todas aquelas pessoas que lhe servem de modelo.

A fim de melhor compreendermos a formação do português brasileiro, faz-se
necessário que conheçamos os principais aportes linguísticos que
integraram esse processo. O estado da arte não nos permite ter certezas em
relação a um grau de detalhamento necessário para que se possam aventar
hipóteses com alto nível de detalhamento, para o que seria necessário, por
exemplo, termos disponível a descrição de todas as línguas que estiveram
em contato nos períodos relevantes de formação do português brasileiro.
Porém, de posse dos dados disponíveis em relação aos principais aportes lin
guísticos presentes no Brasil colonial e imperial e suas relações com os
índices demográficos conhecidos, podemos esboçar algumas considerações
sobre possíveis trajetórias de evolução da língua nacional.



Conforme discutido por Mello, ⁹ os dados demográficos e linguísticos
disponibilizados via IBGE ¹⁰ , ¹¹ e por pesquisadores da demografia brasileira
apresentam estimativas dos grupos populacionais ao longo da história
brasileira. Por exemplo, o contingente populacional indígena é difícil de ser
estabelecido – sabe-se ao certo, entretanto, que havia grupos linguísticos
muito distintos e variados em todo o território nacional. O Ethnologue lista
176 línguas em seu inventário. Essa seria apenas uma pequena fração da
variedade linguística no Brasil no seu descobrimento.

Através da ocupação da terra pelos portugueses e seu contato com povos
indígenas houve o desenvolvimento da chamada língua brasílica , também
conhecida como língua geral , uma coiné de base tupi-guarani. ¹² É relevante
mencionar que, já em 1595, seria publicada a obra do padre Anchieta,
intitulada Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil , o que
sinaliza a dimensão de importância que a família tupiguarani exercia
naquele momento nas relações de ocupação territorial do Brasil.

A língua brasílica manteve sua importância como língua franca na maior
parte do território brasileiro até pelo menos meados do século XVIII, quando
houve a intervenção do marquês de Pombal e o português passou a ser
legalmente língua mandatória no Brasil. Sua importância para a colonização
da região amazônica foi ainda mais duradoura, e uma variedade denominada
nheengatu ainda é falada nos dias atuais em locais pontuais daquela área,
sobretudo às margens do rio Negro. ¹³

Já o aporte africano constitutivo da população brasileira teve sua incepção
com a chegada dos primeiros africanos trazidos para o Brasil na condição de
escravos, datada de 1538. ¹⁴ Ao longo de mais de três séculos de tráfico
negreiro, as estimativas numéricas sobre a população desalojada da África e
realocada para o Brasil alcançam a casa dos três a quatro milhões de
indivíduos. Esse número é discutível. Há autores que chegam a mencionar
de seis a nove milhões de indivíduos. ¹⁵ Qualquer que tenha sido a
quantidade de africanos aportados no Brasil, seu número foi claramente
elevado, e sua importância foi duradoura e espraiada em todos os níveis da
estruturação sociocultural brasileira.

Dois foram os troncos linguísticos trazidos da África para o Brasil: o afro-
asiático e o congo-cordofânio. O primeiro teve importância reduzida e local,
representado pelos africanos islamizados do ramo chádico, de língua hauçá,
que foram instalados sobretudo na Bahia. O segundo teve grande
importância e a ele pertencia a grande maioria dos africanos trazidos para o
Brasil, que falavam línguas de uma mesma família linguística para cá
trazida: a família nigerocongolesa. Essa família linguística foi aqui
representada principalmente por dois grandes grupos – o ramo cuá e o ramo
bênue-congo.

Do ramo cuá foram trazidas as línguas eve, fon, maí (jeje, mina, ijó e iorubá
– nagô). Do ramo benuê-congolês, aqui chegaram majoritariamente as
línguas bantas, representadas por falantes de quicongo, umbundo e
quimbundo. ¹⁶

O número de africanos falantes de línguas bantas em muito superava aquele
de falantes de línguas cuá. Enquanto os africanos de procedência banta



tiveram uma entrada contínua ao longo dos séculos de tráfico negreiro e
foram espa lhados pelo Brasil, aqueles falantes de línguas cuá aqui
chegaram mais tardiamente, em número menor, e foram alocados sobretudo
para a Bahia. ¹⁷

Na história da vinda de africanos para o Brasil, há menção de escravos
trazidos diretamente de Portugal ( negros do reino ), os quais já teriam
chegado a terras brasileiras falando algum tipo de português. Há relatos
também da realocação de senhores de engenho de São Tomé que teriam
trazido consigo seus escravos, falantes de um crioulo de base lexical
portuguesa. ¹⁸

No que diz respeito ao desempenho que os escravos mostravam de suas
habilidades linguísticas em relação ao português, eram classificados como
negros boçais aqueles que não se expressavam compreensivelmente naquela
língua, e como negros ladinos aqueles que demonstravam um grau de
proficiência razoável nela. Claramente os assim chamados ladinos usufruíam
de status superior, uma vez que possuíam o domínio de um bem imaterial e
altamente valorizado: a capacidade de comunicação com os seus senhores e
a possibilidade de algum tipo de integração e ascendência social na
sociedade colonial.

O componente português da população brasileira aqui esteve,
evidentemente, desde a descoberta da terra. Após a partida da esquadra
cabralina do litoral brasileiro, aqui foram deixados degredados para
aprenderem as línguas locais e servirem de elo entre o novo território
descoberto e o reino. Nos anos seguintes ao descobrimento, muitas viagens
foram feitas ao litoral brasileiro, com interesses focados na prospecção de
riquezas. A ocupação da terra, como estabelecimento colonial de fato,
iniciou-se em 1530.

Os portugueses que inicialmente vieram para o Brasil pertenciam às
camadas populares: em sua maioria homens, buscavam oportunidades de
trabalho e a possibilidade de iniciar uma nova vida. Disso se depreende que
a grande maioria dos colonizadores falava variedades vernáculas do
português lusitano, possivelmente de origem rural, era analfabeta e
desprovida de instrução formal. A mão de obra portuguesa aqui chegada era
oriunda de várias localidades como Madeira, Açores, Porto, Alentejo, Minho
e Lisboa. ¹⁹

Essa grande diversidade de proveniência dos colonos provavelmente
garantiu um equilíbrio linguístico, em que nenhum dos dialetos vernáculos
locais teve uma preponderância marcante. É possível que tenha havido no
Brasil um nivelamento dialetal do português europeu como ocorrido em
outras colônias, como nos Estados Unidos e na Austrália. Evidência para tal
se vê presentemente em formas arcaicas portuguesas, de diversas
proveniências dialetais, ainda encontradas no Brasil rural.

2.2. O aporte imigrante tardio

A chegada de imigrantes procedentes tanto do continente europeu quanto
do asiático ocorreu principalmente no século XIX e nas décadas iniciais do
século XX. Houve concentração desse aporte na região sul do Brasil e no



estado de São Paulo, em menor escala, também no Espírito Santo.
Posteriormente, movimentos populacionais internos levaram membros
dessas comunidades às mais variadas áreas urbanas e rurais do Brasil,
sobretudo em regiões com prospectos de desenvolvimento econômico. A sua
contribuição à constituição do português brasileiro faz-se notar, sobretudo,
na região sul, onde até os dias de hoje se encontram comunidades bilíngues.
Uma grande distinção entre a situação sociocultural de inserção da
comunidade imigrante no Brasil em relação aos povos indígenas e africanos
anteriormente mencionados foi o seu status de trabalhadores livres, que
obviamente lhes garantiu mais direitos individuais, inclusive linguísticos. ²⁰

O continuum linguístico: entre a reestruturação e o vernáculo

A grande distância estrutural entre as variedades populares do português
brasileiro e a sua variedade padrão adotada no país tem sido notada ao
longo de séculos de sua história. ²¹ Mais recentemente, trabalhos enfocando
as diferenças entre o português brasileiro e o português europeu têm
apontado para uma crescente diferenciação entre essas duas línguas,
sobretudo no nível lexical. ²² As principais marcas de reestruturação
linguística que têm sido notadas no português brasileiro, dentre outras, são:
concordância verbal, concordância nominal de número (ex. Os menino
acabou de chegar versus Os meninos acabaram de chegar ) e em alguns
casos de gênero (ex.: esses bebida versus essas bebidas ), redução de
clíticos acusativos e incremento dos nominativos (ex . : ea já vem versus ela
já vem ; e’ cortou com faca versus ele se cortou com faca ), normalização do
paradigma verbal (ex.: você , nós , eles → gosta versus você gosta , nós
gostamos , eles gostam ).

Um possível cenário para a formação do português brasileiro pode ser
contemplado através da história de contato entre línguas indígenas,
africanas, o português e, posteriormente, línguas de imigração europeia e
asiática. O quadro linguístico do português brasileiro contemporaneamente
exibe variedades geográficas e sociais – entretanto, não há no Brasil a
percepção por parte dos falantes de português brasileiro que essa variedade
é uma língua à parte da língua portuguesa. Para os profissionais da
linguística, essa também não é uma possibilidade. Notam-se diferenças
marcantes em relação a outras variedades do português mundial, porém não
tão quantitativa e qualitativamente marcadas para que o português
brasileiro seja rotulado como uma língua crioula, como as variedades de
Cabo Verde, Guiné-Bissau e outras ex-colônias portuguesas. Assim sendo,
parece ser mais plausível a sugestão de que o português europeu em
contato com a diversidade linguística em contexto colonial no Brasil tenha
sido nativizado com traços próprios. Isso se deveu à história de aquisição do
português como língua segunda em diferentes graus de proficiência por um
contingente muito amplo da população e pela transmissão de modelos
reestruturados a gerações subsequentes.

Ademais, a grande miscigenação entre portugueses e mulheres indígenas no
início da colonização e, mais tarde, ao longo de séculos, também com
mulheres africanas garantiu a formação de uma população mestiça desde o
início da colonização brasileira, o que não poderia deixar de carregar
consequências linguísticas.

1. 



A língua geral, já mencionada, serviu como língua materna para um grande
contingente de brasileiros mestiços, filhos de portugueses com mulheres
indígenas, sobretudo habitantes do presente estado de São Paulo,
conhecidos como bandeirantes, que posteriormente se espalharam pelo
território nacional em busca de riquezas e assim também propagaram a sua
língua.

A miscigenação com mulheres africanas resultou em um grande contingente
de mulatos, que, mesmo sendo considerados escravos, tinham maiores
possibilidades de alforriarem-se e de trilharem caminhos de ascensão social,
sobretudo por aparentemente falarem o português.

À medida que o processo colonial deixou de ser estritamente exploratório-
nômade, como o era no ciclo do pau-brasil, e passou a se fixar em
propriedades agrícolas, a vinda de famílias portuguesas, de origens sociais
de classes trabalhadoras, cresceu substancialmente. Nesse momento,
certamente, a presença do português, pouco a pouco, foi aumentando e se
fixando, em convivência com a língua geral e com variedades de português
como segunda língua, faladas tanto por indígenas como por africanos. Esse
dado, muito provavelmente, teve considerável importância na fixação da
língua portuguesa como língua majoritária da população brasileira, então já
solidamente configurada.

Considerações finais

Como mencionado na seção 1, não há uma definição estritamente estrutural
para línguas crioulas. Apesar das tentativas de se criarem modelos
prototípicos para essas línguas, baseados em traços gramaticais, esses não
têm aceitação universal no meio acadêmico da linguística.

Aparentemente, não há, de fato, propriedades linguísticas que indiciam o
processo de gênese de línguas crioulas, resultando em uma ruptura genética
com as línguas lexificadoras. Isto é, se por um lado há geralmente claras
diferenciações no sistema gramatical de línguas crioulas em relação às
línguas envolvidas em seu processo de gênese, por outro há também claras
semelhanças, especialmente de cunho lexical, entre as línguas crioulas e as
línguas dominantes presentes em sua incepção, por exemplo, os crioulos
cabo-verdiano, guineense e santomense de um lado e a língua portuguesa de
outro. Podem-se defender ligações genéticas entre línguas crioulas e suas
línguas lexificadoras e, dessa forma, propor um continuum entre as
variedades vernaculares e as assim chamadas línguas crioulas. ²³

Há diversos elementos que compõem esses cenários; dentre eles destacam-
se: as necessidades comunicativas de grupos linguísticos diversificados em
ambiente de contato; a disponibilidade quantitativa e qualitativa de dados e
modelos da língua-alvo; as características linguísticas da língua materna e
da língua-alvo; o contexto socioeconômico e hierarquias sociais/linguísticas;
e a variação linguística individual inerente ao processo de aquisição.

Na perspectiva aqui apresentada, a questão do desenvolvimento linguístico
em contextos de diáspora no Brasil pode ser orientada da seguinte maneira:
grandes contingentes populacionais multiétnicos em convivência em
ambientes dominados por uma língua de poder socioeconômico
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necessitavam estabelecer comunicação; isso levou ao desenvolvimento de
variedades de português como segunda língua, ou seja, uma língua
adquirida por adultos que já possuíam as próprias línguas maternas, que por
sua vez se tornaram nativizadas e passaram a ser o modelo para novos
grupos populacionais em constante influxo. A língua-alvo originária sofreu
reestruturação quantitativa e qualitativamente diferenciada dependendo de
fatores vários, como número e tipo de línguas envolvidas na situação de
contato, proporções étnicas, atividades econômicas e influxo do modelo de
língua-alvo. Assim, apesar da necessidade permanente de investigações de
cunho linguístico e histórico sobre a formação do português brasileiro, pode-
se afirmar que o contínuo de variedades encontradas no português
brasileiro exibe claras marcas resultantes do contato linguístico em seu
processo de formação e desenvolvimento, fato esse comprovado pela
história social desta língua.
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MUNDO ATLÂNTICO

A língua mina-jeje no Brasil, uma língua negro-africana documentada em
Vila Rica no século XVIII

Yeda Pessoa de Castro

UNEB

O documento

Apartir do século XVIII, provocado pela demanda de mão de obra
escravizada nas minas então descobertas na colônia portuguesa das
Américas, o tráfico transatlântico foi intensificado com o Golfo do Benim,
trazendo em cativeiro grandes contingentes de negros falantes de línguas do
grupo eve-fon ou gbe para os portos do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e
Maranhão, também referidos na historiografia brasileira pelas
denominações aladas, ladás ou aradás (arará, em Cuba). Sua presença foi de
tal maneira significativa na região das Minas Gerais que na cidade de Vila
Rica, atual Ouro Preto, se registrou o mais importante documento linguístico
do tempo da escravidão no Brasil: A obra nova da língua geral de mina
traduzida para o nosso idioma por Antônio da Costa Peixoto .

Trata-se de dois manuscritos datados de 1731 e 1741. O primeiro encontra-
se na Biblioteca Nacional de Lisboa e consta de 14 folhas sem numeração, e,
como o próprio título sugere, não passa de alguns apontamentos de uma
língua mina com as palavras portuguesas correspondentes, uma espécie de
rascunho para o caderno que seria escrito dez anos depois, com 46 páginas
mais elaboradas, contendo um vocabulário e um manual de conversação da
Obra nova da língua geral de mina , guardado, em Portugal, no acervo da
Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora. Duzentos anos depois, com
esse mesmo título, eles foram reunidos em uma só edição, publicada em
1945 pela Agência Geral das Colônias, em Lisboa, e acompanhada de
comentários filológicos de Edmundo Correia Lopes.

O autor

Antônio da Costa Peixoto, cidadão português, natural de Entre-Douro-e-
Minho, de quem pouco se conhece – um desafio a mais para os nossos
historiadores –, deve ter chegado à antiga Vila Rica, na região das Minas
Gerais, nas primeiras décadas do século XVIII, entre tantos outros
aventureiros, sonhando enriquecer nos garimpos, então descobertos.
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Presumivelmente, essa condição rendeu-lhe a possibilidade de tornar-se um
“branco ladino”, ou seja, aprendeu a falar a língua dos pretos, e, como ele
próprio confessa, “com curiosidade, trabalho e desvelo”, o que talvez lhe
tenha custado dez anos para redigir o segundo caderno. Nesse, terminou
por retratar, através do que as palavras descrevem, usos e costumes da vida
cotidiana, conflitos entre senhores e escravos, atividades profissionais e
comerciais, incluindo a exploração da mulher negra escravizada em
prostíbulos que se constituíram na região àquela época.

O objetivo do autor era tornar esse falar corrente entre a escravaria local
acessível ao entendimento das autoridades e senhores coloniais,
numericamente inferiorizados, como instrumento eficaz de repressão e
dominação em seu nascedouro, segundo ele mesmo esclarece no prólogo ao
leitor, datado de 15 de julho de 1741:

Pois he serto e afirmo, que se todos os senhores de escravos, e hinda os que
os não tem, souvecem esta lingoage não sucederiao tantos insultos, ruhinas,
estragos, roubos, mortes e, finalmente cazos atrozes, como mtos. mizeraveis
tem experimentado: de que me parece de algua sorte se poderao evitar
alguns destes descomsertos, se ouvece maior curiozid.e. e menos preguisa,
nos moradores, e abitantes destes payses.

A denominação mina-jeje

Mina-jeje é uma denominação brasileira dada pelo tráfico transatlântico
para o conjunto de povos e línguas do grupo eve-fon ou gbe do ramo cuá da
família nigero-congolesa, parte do tronco linguístico congo-cordofânio, na
classificação de Joseph Greenberg. ¹ Seus falantes, cerca de 10.000.000,
estão distribuídos por territórios de Gana, Togo e Benim, na antiga Costa da
Mina e dos Escravos, na África Ocidental, numa região compreendida entre
o rio Volta, em Gana, ao oeste, o país iorubá na Nigéria, ao leste, baía de
Benim, ao sul, e o estado muçulmano e antigo reino de Dagomba, ao norte. ²

São línguas de acento tritonal, muito assemelhadas, possuindo sete vogais
orais mais as nasais correspondentes e a estrutura silábica consoante e
consoante vogal. Entre elas, estão eve, fon, gun, mina e maí, destacando-se,
no entanto, como línguas étnicas majoritárias, eve e fon. O eve, no Togo,
conta aproximadamente com 1.200.000 falantes, concentrados na capital
Lomé e no sul do país, estendendo-se pelos territórios limítrofes do sudoeste
de Gana, por um lado, e sudeste de Benim, por outro. O fon, no Benim, com
cerca de 2.200.000 falantes, tem como centro maior a cidade de Abomé,
capital do antigo reino do Daomé, expandindo-se pelos territórios
circunvizinhos ao norte, Savalu, ao sul, Porto Novo, Cotonu e o reino de
Uidá. O gun é falado em territórios correspondentes ao reino de Xogbonu ou
Hogbono, atual Porto Novo, capital administrativa do Benim, situada no
cone sudeste do país. O maí, nas regiões montanhosas ao norte dos fons, e o
mina ou guen, muito próxima ao eve, que é falado na região de Anexo, no
Togo. ³

A presença eve-fon no Brasil

Na historiografia brasileira tem-se notícia da presença de povos desse grupo
etnolinguístico a partir da segunda metade do século XVII, quando, em
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relatório, Henrique Dias menciona “minas e ardras” no batalhão sob seu
comando durante a expulsão dos holandeses em Pernambuco. Em 1702, já
se registra a ocorrência da denominação jeje nos inventários do Arquivo
Público do Estado da Bahia, ⁴ nos quais aparece com mais frequência do que
nos documentos referentes ao Maranhão, os dois estados brasileiros onde se
concentram as mais conhecidas manifestações religiosas afro-brasileiras
nascidas na escravidão, o candomblé e o tambor de mina.

Nelas, o legado cultural e linguístico eve-fon é evidente na configuração da
sua estrutura sociorreligiosa, no seu panteão e na sua linguagem litúrgica.
Na Bahia, essa herança assentou as bases para a estrutura conventual do
modelo urbano dos seus candomblés, particularmente, para os que se
identificam como de “nação jeje” encontrados na cidade de Cachoeira,
região do Recôncavo. Essa cidade, no século XVIII, foi o mais importante
mercado produtor de tabaco do Brasil para a coroa portuguesa, introduzido,
com sucesso, no antigo Reino do Daomé sob a forma de fumo de corda, ou
seja, com as folhas de má qualidade embebidas em melaço de cana e postas
em rolos, próprios para mascar. ⁵ No Maranhão, essa influência ainda se
encontra nos ritos agrícolas da colheita do inhame ⁶ e, de maneira muito
evidente, na relação histórica e lendária da Casa das Minas que, segundo a
tradição oral, foi fundada pela rainha Na Agotime, trazida do antigo Reino
do Daomé para o Brasil na condição de escrava no século XVIII. ⁷

O vocabulário de Costa Peixoto

No cômputo geral, o manuscrito de 1741 consta de uma relação de 920 itens
lexicais entre vocábulos nominativos isolados, pequenos diálogos, um
sistema numérico, formas de contar usuais no comércio de ouro da época
colonial no Brasil, expressões ofensivas e obscenas. A maioria (82%)
identificamos como fon ou fongbe, uma conclusão a que chegaram também o
filólogo português Correia Lopes, responsável pelos comentários feitos na
edição de 1945, que divulgou a obra de Costa Peixoto, e o linguista
beninense Olabiyi Yai. ⁸ Esse último chega a sugerir que o fon teria sido a
língua lexicalizadora de um processo inicial de falar crioulizante de base
eve-fon ou gbe naquela região, ao que denominamos de “dialeto das minas”
ao estudar a interação social dos falares africanos no Brasil colonial. ⁹

Total de itens lexicais isolados

Áreas temáticas dos nomes substantivos

A mulher negra

Sabemos que nos portos da baía de Benim não era comum armazenar os
escravizados em barracões à espera da inevitável e desumana travessia
transatlântica, da maneira como ocorria nos portos de Angola, onde
funcionava o sistema de pombeiros, negros e mestiços encarregados de
percorrerem milhas adentro dos seus territórios escolhendo indivíduos
fortes e jovens, principalmente homens, de maior valia no mercado
escravagista. No antigo Daomé (Benim), ao contrário, como não havia
barracões desse tipo para depositar essa “mercadoria humana”, o embarque
era imediato nos tumbeiros e a negociação de compra dos escravizados era
feita diretamente com soberanos locais, sem outra opção a não ser levar os
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lotes por eles selecionados. Foi o caso do rei Agadja (1724-1740), que, além
de vender um número maior de mulheres, só ele, em seus territórios, podia
fazer esse tipo de transação. ¹⁰ No entanto, a prática generalizada à época
entre aqueles mandatários era escolher, entre os escravizados,
preferencialmente os mais fortes, altos e esbeltos, tidos como bonitos (
hinhogampe ), para servirem à corte e negociar os de porte franzino, de
estatura abaixo da média ( melequete ) e os classificados de feios (
hinharamgampe ), malformados de corpo, com algum tipo de deficiência
física e aparência doentia, o que, de certa forma, justifica a ocorrência, no
manuscrito de Costa Peixoto, de 47 termos (10,2%) que incluímos na
categoria temática de “Defeitos, qualidades e outros atributos”.

Durante o século XVIII, no auge da prospecção do ouro, é possível que tenha
sido transportado da baía de Benim para a região das minas no Brasil o
maior contingente de negras escravizadas de todos os tempos. Era uma mão
de obra excedente, não considerada para os trabalhos de garimpagem, mas
que coincidiu com a chegada de um grande número de colonos vindos do
Reino (Touboume). Entre eles, podemos supor, Antônio da Costa Peixoto, e
outros provenientes de várias regiões da colônia, atraídos pela perspectiva
de fortuna imediata. Como esses aventureiros eram quase que
exclusivamente homens solteiros, aquelas mulheres passaram a ser
exploradas como concubinas e prostitutas, ainda mais porque se espalhara a
crença de que o minerador, para ser bem-sucedido, tinha de ter uma
“escrava mina” para si, fazendo aumentar seu valor de venda no mercado
comprador de escravos, de acordo com o velho lema mercadológico de que
“a propaganda é a alma do negócio”. ¹¹

Junte-se a esse fato os estereótipos que ainda se encontram veiculados pela
historiografia brasileira, em que o negro mina, além de considerado mais
apto para a garimpagem por ser originário de uma região aurífera, era tido
como inteligente, laborioso, e suas mulheres, elogiadas pelos atributos
físicos e pela exuberância sexual, uma fama que se encontra, de forma
explícita, na expressão popular brasileira “bunda de negra mina”, em
referência a mulheres nadegudas, bem alcatreiras. Vale citar o exemplo da
emblemática Chica da Silva, nas Minas Gerais do século XVIII, que ganhou
notoriedade e fortuna, graças ao seu poder de seduzir o colonizador branco.
No filme do mesmo nome do cineasta brasileiro Cacá Diegues, produzido
nos anos 1980, ela é transformada na heroína-sexo do tempo da escravidão
no Brasil, chegando seu comportamento às raias da ninfomania,
extrapolando uma visão de falsa moral burguesa sobre a mulher negro-
africana que, a priori , sem o ensinamento do cristianismo, desconhece a
noção de pecado original e não sente vergonha de mostrar o corpo desnudo
e exibir sua sexualidade, num desprendimento que a tornava presa fácil do
apelo sexual provocado pela sua nudez ante os olhos do homem europeu,
que se dizia temente a Deus.

Essas mulheres ainda foram utilizadas como vendedoras ambulantes de
comestíveis expostos em tabuleiros e nas vendas, muitas delas de sua
propriedade, compradas com o lucro também obtido pela receptação de
contrabandos e produto do roubo de quilombolas e garimpeiros, aos quais
forneciam todo gênero de mercadoria, inclusive armas e pólvora, além da
exploração da prostituição de escravas. Centros de festas e batuques



ruidosos, temidos pela população e perseguidos pelas autoridades locais,
essas vendas eram situadas à beira dos caminhos mais transitados,
geralmente na entrada da cidade, e, segundo comentário de Mello e Souza,
¹² “devem ter representado papel de destaque na agremiação de indivíduos
pobres e desclassificados, estabelecendo vínculos de solidariedade entre
eles e ocupando lugar que, na Europa, foi preenchido pela taverna”.

Também, no Caribe, acrescentamos nós, a exemplo da ilha de Barbados,
onde a lendária figura de Rachel Pringle, mulher negra, filha de escrava de
provável origem mina, dona de venda que funcionava como taverna e
prostíbulo, se tornou uma das mais destacadas personalidades da história
daquele país. ¹³

Conclusão

Pelo seu caráter polivalente, o vocabulário de Costa Peixoto reúne elementos
verdadeiros para a sócio-história do negro brasileiro nos tempos coloniais.
Ao mesmo tempo, oferece subsídios da maior relevância para a história da
constituição da língua portuguesa no Brasil e a consequente participação de
falantes negro-africanos nesse processo, um assunto ainda por merecer a
atenção e o tratamento devido por parte de linguistas e filólogos brasileiros.
Por sua vez, é uma rara e importante fonte histórica para a linguística e a
dialetologia africanas que carecem de documentos escritos nesse domínio de
estudos, em particular para os especialistas em línguas cuá da África
Ocidental.

Como palavra final, os itens lexicais fongbeizados são os apelativos
registrados sob as formas cucano (> kukonganu ) e aglono (> angolanu ) de
referência, respectivamente, aos congos e angolas, que testemunham a
presença de povos bantos em Vila Rica no século XVIII. Além disso, se
levarmos em consideração que a profundeza sincrônica revela uma anti
guidade diacrônica, o fato de Costa Peixoto, ao longo do manuscrito,
traduzir certos termos do fongbe por palavras de base banto em lugar das
usuais em vernáculo português denuncia que essas palavras já eram aportes
correntes no português do Brasil em seu tempo, levando-nos a concluir que
a introdução de falantes bantos foi anterior a dos minasjejes na região, de
acordo também com a informação histórica existente. Entre esses aportes,
xingar em lugar de insultar , cambuta por raquítico , canhambola por
escravo fugido , mucutos ou mocotós por patas de vaca , um lexema que os
grandes e mais recentes dicionários brasileiros de Aurélio e Houaiss
erradamente teimam em registrar como sendo de origem tupi (os nosso
indígenas desconheciam o gado bovino).
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As vozes centro-africanas no Atlântico Sul (1831-c.1850)
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Que línguas os africanos falam no Rio de Janeiro? ¹

British Parliamentary Papers, 1849

Apergunta da epígrafe foi feita a Lord Howden, no Parlamento britânico, em
1849. Howden foi o representante inglês no Brasil no fim da década de
1840, em meio às pressões britânicas para a abolição do “tráfico da
escravatura” e ao intenso contrabando negreiro que apinhou de gentes os
portos clandestinos e as praias brasileiras, pontos de desembarque para o
que então passava a ser compreendido como um “infame comércio”.
Chamado para depor na Câmara dos Lordes, Howden foi sabatinado sobre
as engrenagens da escravidão e do tráfico ilegal no Império do Brasil, cuja
extinção era uma das pautas mais importantes da diplomacia do Império
Britânico. Mas qual era o interesse dos representantes da grande potência
marítima pelas línguas faladas pelos africanos escravizados no Brasil?

Ao longo das décadas de 1830 e 1840, o tráfico negreiro desembarcou
aproximadamente 744 mil africanos na costa brasileira. Cerca de 20% do
total de importações de africanos durante os 300 anos de sua vigência foi,
portanto, feito de forma ilegal. Como põe em evidência a Tabela 1 (p. 75), a
grande maioria, cerca de 72%, era proveniente da África Centro-Ocidental,
seguidos de longe pelos africanos ocidentais (14%) e pelos africanos
orientais procedentes de Moçambique (13%).

No fim da década de 1840, a maciça e constante importação ilegal de
africanos transformou o centro-sul do Brasil na maior região escravista das
Américas, cujo contingente escravizado era esmagadoramente estrangeiro.
O desequilíbrio demográfico entre livres e escravos passou a alimentar o
temor daqueles que, prezando a “segurança senhorial”, não queriam ver o
Brasil transformar-se em um imenso São Domingos. Em 1848, o ministro
Euzébio de Queiroz afirmou em seu relatório anual que “a opinião, que vê na
continuação do tráfico um grave perigo contra a nossa segurança interna,
vai fazendo notáveis progressos”. ²

Nesse contexto, o Parlamento britânico indagava o diplomata sobre a
possibilidade de os escravos se rebelarem, como já haviam feito “na Bahia” e
“em outras partes”. Howden respondeu, para o alívio de todos, que “há um
número imenso de línguas e nacionalidades entre os escravos importados, o
que representa uma considerável salvaguarda para o Brasil em relação ao
perigo de uma insurreição que parece pairar sobre o país todos os dias”. ³
(Grifo meu.)

De fato, a heterogeneidade linguística dos escravos foi sempre uma variante
desejada por traficantes e senhores preocupados em submeter a escravaria
importada à mais perfeita anomia, de modo que dessa equação de poder
resultasse a segurança senhorial. No entanto, nem todos os estrangeiros
confiavam inteiramente nesta equação: Mary Hunter, esposa de um
diplomata americano no Rio de Janeiro e originária de uma família nova-
iorquina proprietária de terras e com capital investido no negócio negreiro,
observava com medo a população escrava – e africana – no Rio de Janeiro.



Residente na corte em 1848, a norte-americana relatou que

As pessoas se sentem perfeitamente seguras, porque os escravos vêm de
partes diferentes da África [...] e não é como na Bahia, no Pará, no Rio
Grande, onde todos vêm de uma ou duas tribos. Aqui [Rio de Janeiro] eles
falam línguas diferentes, e lá na África são hostis entre si. Os brancos acham
que os escravos não se juntariam contra eles [...], mas acho que essa
segurança é ilusória. ⁴ (Grifo meu.)

Apesar da diferença de juízo entre os dois testemunhos, ambos tomam como
certa a heterogeneidade linguística entre os africanos escravizados no Rio
de Janeiro no fim da década de 1840.

Entretanto, em seu trabalho pioneiro, Robert Slenes mostrou que escapou
aos senhores o fato de que o grande fluxo de escravos advindos da África
Centro-Ocidental durante o século XIX propiciou a constituição de
identidade comum entre esses cativos, baseada na semelhança de suas
culturas, todas do grupo linguístico banto. Assim, diferentemente de outras
regiões africanas partícipes do tráfico atlântico de escravos, onde a
heterogeneidade linguística era maior, esses cativos prescindiram de uma
língua europeia para se comunicar. Nesse sentido, nas senzalas do centro-
sul brasileiro, a língua de comunicação entre os cativos não seria um crioulo
baseado na língua senhorial, o português, mas uma língua franca de base
quimbundo-quicongo-umbundo, idiomas semelhantes entre si. ⁵ Dessa
forma, essa língua franca funcionava tanto como um código secreto para os
escravos quanto como um símbolo de oposição aos seus senhores. Ou seja, a
inversão completa da situação descrita por Howden e Hunter.



Além disso, em seus subsequentes trabalhos, Slenes tem explorado o modo
como as amplas semelhanças linguísticas permitiram aos centro-africanos
redescobrirem, no Império do Brasil, tradições culturais profundamente
aparentadas, sobretudo no que se refere ao compartilhamento de
pressupostos cosmológicos e ontológicos. Em um contexto social e
demográfico em que os cativos – mormente os africanos que trabalhavam
nas grandes fazendas – não veriam possibilidade de ascender socialmente,
os centro-africanos escravizados encontrariam em suas heranças culturais a
base para a constituição de uma identidade comum “pan-banto” nas
senzalas. ⁶

Assim, considerando esse conjunto inicial de problemas, o presente artigo
retoma a questão do Parlamento inglês – que línguas eles falam ? – para
conhecer o impacto linguístico do tráfico ilegal de escravos na comunidade
africana do centro-sul brasileiro em meados do século XIX. Nosso objetivo,
portanto, é saber se o massivo contrabando trouxe centro-africanos
aparentados com a cultura “pan-banto” estabelecida nas senzalas do centro-
sul brasileiro, ou se, ao contrário, os testemunhos de Lord Howden e Mary
Hunter são indicativos da maior dispersão dos indivíduos tragados pelo
comércio de escravos na África Centro-Ocidental. Para tanto, utilizaremos os
processos de apresamento de navios negreiros da comissão mista anglo-
brasileira, cujas listas de africanos aprisionados contêm ricas informações a
respeito de suas “línguas e nacionalidades”.

De fato, não é novidade que os africanos apreendidos pela Marinha britânica
sejam os informantes preferenciais para pesquisadores interessados em suas
línguas. Bastaria lembrar que Sigismund Koelle elaborou, em 1854, sua obra
Pollyglotta Africana a partir de entrevistas com os africanos livres de Serra
Leoa, libertados pelas comissões mistas estabelecidas naquela possessão
inglesa. ⁷ Contudo, se o missionário alemão pôde ter contato imediato e
direto com os seus informantes de línguas africanas, nós, obviamente, só
temos acesso às suas vozes através de documentos que nem sequer foram
escritos por eles. Daí que a crítica testemunhal é o caminho através do qual,
literalmente, fizemos o documento “falar”. Em especial, pareceu-nos correto
investigar a fundo os significados das categorias “nação” presentes nas
listas da comissão mista. A despeito de toda a polêmica que cobre a questão
da etnicidade dos africanos na diáspora, e os sentidos da palavra “nação”
nesse contexto, a documentação da comissão aponta para formas de
categorizações dos africanos distintas daquelas que eram comuns no mundo
atlântico, de modo tal que não seriam possíveis sem a participação ativa dos
próprios africanos apreendidos no registro de suas identidades.

O artigo, portanto, efetuará três movimentos. Em primeiro lugar, subiremos
a bordo de alguns navios negreiros aprisionados pela Marinha britânica e
julgados “boa presa” pela comissão mista para conhecer as “línguas e
nacionalidades” dos africanos apreendidos. Por sobre os ombros dos
meirinhos, conheceremos as formas pelas quais os funcionários da comissão
categorizaram tais indivíduos em cerca de 300 “nações” distintas, cujos
significados são, de início, opacos, mas que recolocam a questão da
identidade na diáspora e podem fornecer indícios sobre seus idiomas. Em
seguida, a partir das listas de africanos apreendidos, vamos mostrar como
as origens desses africanos refletem o contexto político do tráfico negreiro



na África Centro-Ocidental, tanto em relação às forças externas quanto
locais, que transformou significativamente os pontos de embarque de
escravos e as formas de escravização no continente. De posse de tais
informações, estaremos aptos a propor um mapa linguístico dos escravos da
região da África Centro-Ocidental levados para o Império do Brasil no
período. Por fim, depois de respondida a questão colocada pelo Parlamento
inglês, discutiremos os significados do impacto do tráfico negreiro ilegal
para o “museu de línguas” ⁸ da escravidão do centro-sul brasileiro.

“Línguas e nacionalidades” na comissão mista anglo-brasileira

Em 1838, o brigue de guerra britânico Wizzard , que patrulhava a costa de
Cabo Frio, apreendeu o navio negreiro Feliz , com 217 africanos a bordo. Em
seguida, seu capitão encaminhou o navio apresado para ser julgado na
comissão mista anglo-brasileira. Tão logo fora julgado “boa presa”, isto é,
declarado culpado pelo crime de contrabando, a comissão enviou o meirinho
para que subisse a bordo para listar, como determinou o juiz, a “relação dos
africanos existentes, numerando-os e declarando os sexos, marcas, nomes
das nações e idades com a maior exatidão que for possível” (grifo meu). O
meirinho seguiu à risca a determinação do juiz: ao listar os 217 africanos
vivos, nada menos que 148 nações foram registradas e apenas um rapaz,
Martinho, não teve sua nação anotada. Ele era surdo e mudo. ⁹

Ao produzir as listas, os meirinhos da comissão sediada no Rio de Janeiro
foram especialmente ciosos ao registrar as “nações” dos africanos. Dos oito
navios cujas listas chegaram até nós, cerca de 300 “nações” foram
registradas e podem oferecer indícios sobre as línguas faladas pelos
africanos.

Tabela 2: Navios apreendidos pela Comissão Mista Anglo-Brasileira ¹⁰

Os estudos sobre etnicidade na diáspora ressaltam normalmente que a
categorização dos africanos em nações obedeciam a imposições discursivas
de “cima para baixo”, de modo a satisfazer as lógicas do tráfico negreiro e
do domínio senhorial nas Américas, restando aos africanos escravizados
reinventarem novas solidariedades e identidades a partir de tais categorias.
Dessa forma, tais nações “atlânticas” (angola, benguela, congo, mina,
caçanje, cabinda etc.) indicariam não mais do que amplas zonas de
procedência na África, já que, subjacente à denominação comum, estariam
reunidos indivíduos de grupos “étnicos” distintos que as extensas redes
comerciais no interior do continente amontoariam nos portos de embarque.
Nesse sentido, a ênfase recai, nesses estudos, na heterogeneidade dos
africanos envolvidos, na fluidez de suas identidades e na inovação das
categorias impostas. ¹¹ Contudo, ainda que assim fosse, as listas presentes
nos processos da comissão mista apontam, muitas vezes, para formas
diferentes de categorização dos escravos encontrados a bordo, com uma
lógica nem sempre impositiva, que possibilitava o registro também de uma
categoria autoproclamada . ¹²

Para tanto, é extremamente importante conhecer o modus operandi das
autoridades. Os africanos encontrados a bordo permaneciam no interior do
navio apreendido até a finalização do processo, o que poderia durar meses,
quando então a comissão mista anglo-brasileira nomeava um meirinho para
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listá-los. Nesse sentido, o procedimento permite ao historiador trabalhar
com africanos recém-chegados, com lembranças vívidas de sua terra, e com
categorias de nação apontadas por indivíduos que nem sequer pisaram no
Brasil.

Embora quase nunca declarado, é certo que o meirinho se valia de um
africano livre como intérprete para mediar sua comunicação com os
africanos apreendidos. Na realidade, tanto na Auditoria Geral da Marinha
quanto nas comissões mistas de outras localidades, tais intérpretes foram
declarados. O meirinho passava, então, com o auxílio do intérprete, a
inquirir os africanos, verificando o sexo e a idade, e desenhava as marcas
que encontrava nos corpos. Por fim, ainda por intermédio do intérprete,
registrava as nações dos apreendidos. Através desse procedimento,
inquirição com auxílio de um africano, a documentação garante, portanto,
um elevado grau de autoidentificação e mínima participação de não
africanos na categorização desses indivíduos em nações , resultando em
uma série complexa de termos, cujos significados são, de início, opacos.
Decorre daí o fato de que, sendo surdo e mudo, Martinho fora o único a ficar
sem o registro de sua nação.

Dessa maneira, a maior parte das nações foge ao padrão atlântico de
categorização dos escravizados: ainda que 17% dos africanos tenham sido
categorizados como angola , benguela, cabinda e caçanje nos oito navios
negreiros apreendidos pela comissão mista, cerca de 300 nações foram
registradas nessas listas. Nações como anbuera, bamba, bangue, bié, bihé,
oambo, uambo, ganguela, garangue, abarundo, manbo, mango, monjamba,
songo, soyo, zombo , cujos significados fazem referências à realidade
política e étnica na África Centro-Ocidental, certamente não faziam parte do
cotidiano da escravidão no Novo Mundo.

Se, nesse contexto, contudo, a nação não é uma categorização arbitrária
projetada pela mente escravista de um senhor ou de um traficante,
tampouco seria o caso de afirmar que os procedimentos da comissão mista
registravam etnônimos que seriam vias de acesso imediato a uma realidade
africana estática e a identidades étnicas “puras” e estanques. Assim, é
importante reconhecer que os registros de suas nações são produtos de uma
interação dialógica que evidenciam como os africanos encontrados nos
tumbeiros, mesmo após uma situação traumática, foram capazes de
imprimir suas vozes e afirmarem-se como sujeitos históricos nos documentos
produzidos por europeus e brasileiros. E, por isso, tais categorias fornecem
indícios a respeito das origens e línguas dos africanos, para além de uma
ampla “zona de procedência”.

Em relação aos intérpretes da comissão mista anglo-brasileira nada se
conhece. Sabemos, entretanto, que a utilização de africanos livres como
intérpretes era expediente recorrente nas outras comissões mistas
espalhadas pelos portos do Atlântico, e que, portanto, suas escolhas eram
baseadas na competência em se comunicar com os africanos encontrados a
bordo. Na Auditoria Geral da Marinha, que assumiu o dever de processar o
crime de contrabando de africanos após 1850, esse padrão é muito claro.
Por exemplo, ao investigarem a suspeita de um recente desembarque de
escravos no norte da província do Rio de Janeiro, em 1851, as autoridades



brasileiras encontraram nas matas da região 21 afri canos “boçais” e três
ladinos que, no entanto, “entendiam muito pouco das perguntas que lhe
fizeram”. O auditor convocou a presença de dois africanos livres, Lourenço
Moange e Manoel Monjolo, para servirem de intérpretes a fim de viabilizar a
comunicação com os 21 boçais, já que “sabiam falar e fazer-se entender
pelos ditos africanos no idioma da terra d’onde eles eram naturais”.

Ao assim proceder, o auditor pôde descobrir que os africanos apreendidos
vieram com muitos outros, e que, tão logo foram desembarcados na “terra
de brancos”, o navio foi “queimado no mar”. Perguntados “d’onde eram
naturais”, responderam que “eram naturais da Costa d’Africa das nações
congos, cabindas e monjolos como se acha declarado na relação retro”.
Contudo, se a inquirição por intermédio do intérprete auxiliava o auditor-
geral da Marinha, o registro desse procedimento pelo escrivão acabava por
apagar os vestígios do código linguístico através do qual a comunicação foi
possível, já que esse código era tão somente compreendido pela vaga noção
de uma “língua africana”, isto é, um termo que, pelo desconhecimento das
autoridades presentes, não guardou especificidade alguma. ¹³

Embora não compreendessem aquela língua, os funcionários da Auditoria
sabiam, no entanto, encontrar entre os africanos livres aqueles que
poderiam se comunicar com os recém-chegados. Por um lado, é possível
supor que, quando as autoridades nada soubessem a respeito da
procedência do navio e dos africanos embarcados, elas tentariam descobrir
um intérprete por “tentativa e erro”, convocando africanos livres até
encontrarem entre estes alguém que pudesse se comunicar com os recém-
chegados. Por outro lado, é provável que os funcionários do Império,
obrigados por ofício a lidar com o contrabando de africanos e suas notas,
adquirissem ao longo de seus anos de trabalho um “conhecimento
etnográfico” ¹⁴ suficiente para que se pudesse identificar, entre os africanos
já apreendidos, aquele que poderia se comunicar com os boçais.

Aos ouvidos dos funcionários, os portos de embarque na África e as
categorias usuais de nação dos africanos, que indicavam amplas zonas de
procedência, serviam como indícios principais de haver um reconhecimento
linguístico entre os africanos.

Para conferir significado a essa extensa lista de categorias de nação
encontradas nas relações de africanos apreendidos pela comissão mista,
cotejamos nossa tabela com o apêndice elaborado por Mary Karasch que,
com auxílio de Jan Vansina, conseguiu relacionar os nomes de nação de
diversos documentos da primeira metade do XIX do Rio de Janeiro (entre
eles alguns dos processos da comissão mista) com povos na África e também
localidades no continente de origem. ¹⁵ Karasch e Vansina distinguiram os
etnônimos centro-africanos, e seus respectivos povos, em três amplas
regiões: “Congo Norte”, “Norte de Angola” e “Angola Meridional”, que
também utilizamos. Assim, as nações listadas acima, Barundo, Abarundo
etc., foram entendidas por aqueles historiadores como Bailundo (ou
Mbailundo), reino Ovimbundo de Angola Meridional. Ao relacionar de forma
bem-sucedida as nações encontradas a bordo dos negreiros com povos e
localidades na África, Karasch e Vansina tornaram possível não apenas
dispor essas informações em um mapa, como introduzir uma variável que



surgiu posteriormente com o trabalho de Joseph Miller e que contém duas
categorias: fronteira escravista e zona atlântica. ¹⁶ A partir desse exercício,
identificamos a origem de 1.276 centro-africanos listados. A partir daí, foi
possível georreferenciar essas informações em um mapa linguístico da
África Centro-Ocidental, de acordo com a classificação das línguas banto de
Malcolm Guthrie ¹⁷ e atualizado pelo Ethnologue , o mais completo banco de
dados de línguas do mundo, elaborado e mantido pelo Summer Institute of
Linguistics . ¹⁸ Para tanto, utilizamos o software World Language Mapping
System, que distribui geograficamente os dados do Ethnologue em todas as
regiões do globo. ¹⁹

Rotas e origens dos africanos capturados pela comissão mista

Durante o século XIX, o tráfico negreiro sofreu transformações importantes
em decorrência do processo abolicionista capitaneado pela Inglaterra, que o
tornou ilegal em suas possessões em 1807. A partir daí, o conflito entre a
política externa britânica e o interesse dos negociantes negreiros
paulatinamente reconfigurou o padrão desse comércio em todo Atlântico, o
que provocou a alteração de seus ritmos e a reorganização de suas rotas.
Além disso, as relações políticas no interior da África Centro-Ocidental
tiveram impacto importante nas formas de escravização da região e,
portanto, no fornecimento de escravos para o litoral atlântico. Daí que para
saber quem eram os africanos apinhados nos navios dos contrabandistas
luso-brasileiros – e suas línguas – é preciso levar em conta como forças
locais e externas ao continente africano moldaram o tráfico ilegal de
escravos no Atlântico Sul.

O abolicionismo britânico incentivou o processo de dispersão do
carregamento de escravos, antes organizado a partir de Luanda,
pulverizando o negócio luso-brasileiro de almas em diversos portos de
embarque na África Centro-Ocidental, sobretudo em Cabinda, rio Congo,
Ambriz e Benguela, por serem regiões menos vigiadas. ²⁰

De fato, tão logo ingleses, franceses e holandeses se retiraram do comércio
negreiro ao norte do rio Congo, traficantes luso-brasileiros estabelecidos em
Luanda aproveitaram a oportunidade para instalar seus barracões no litoral
da região, como uma forma de escapar aos impostos do governo português e
do controle sobre o suprimento de escravos exercido pelos estados
intermediários de Cassange e Matamba. Ao posicionarem seus barracões na
região do Congo Norte, sobretudo em Cabinda, os traficantes luso-
brasileiros encontraram pequenos estados independentes capazes de
fornecer escravos em grande quantidade. Segundo os dados de Manolo
Florentino, entre 1811-1830, período em que o tráfico era legal abaixo da
linha do Equador, cerca de 40% dos navios negreiros eram provenientes do
Congo Norte. ²¹ Assim, quando nas décadas de 1830 e 1840 a repressão
internacional contra o tráfico aumentou o cerco em Luanda, os luso-
brasileiros já contavam com amplas bases no Congo Norte, região cuja
formação geográfica dificultava a repressão, além de ser controlada
diretamente por africanos. ²²

Nesse sentido, Luanda e Benguela perderam as posições de destaque que
mantinham nos períodos anteriores, mas, apesar da predominância dos
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portos ao norte do rio Congo e de Ambriz, continuaram a desempenhar
papéis importantes no desenvolvimento do comércio negreiro até 1845. Por
exemplo, os dados de Mariana Cândido apontam para uma recuperação do
tráfico em Benguela no período 1836-1845, com níveis um pouco acima dos
da década de 1820. ²³ Por seu turno, Luanda, após 1831, perdeu sua função
de porto de embarque para tornar-se um depósito de escravos. Assim,
apesar de navios negreiros não mais demandarem seu porto para o
embarque de cativos, os traficantes com operações em Ambriz aí eram
abastecidos com escravos do interior de Angola. ²⁴ Os depósitos de escravos
em Luanda e a partici pação de Benguela no tráfico duraram até 1845,
quando as autoridades portuguesas passaram efetivamente a combater o
comércio negreiro em Angola. O tráfico de escravos para o Brasil, então,
passou a ser feito inteiramente a partir dos portos do Congo Norte e de
Ambriz.

Tabela 3: Africanos com origens identificadas ²⁵

Os dados obtidos nos oito navios negreiros apreendidos pela comissão mista
anglo-brasileira são representativos do período. Afinal, todos foram tomados
entre 1835 e 1839 e vieram, basicamente, de dois portos de embarques
principais: Ambriz e Benguela, embora isso não exclua o fato de que, antes
de rumar para o Brasil, o negreiro pudesse se abastecer em mais de um
ponto na costa centro-africana, como na foz do rio Congo ou em Cabinda. O
impacto dessas transformações na geografia do negócio negreiro era sentido
na composição dos escravos da segunda metade da década de 1830. A
tabela 3 mostra os africanos apreendidos na comissão mista, cujas origens
foram identificadas por região.

De imediato, chama atenção a presença majoritária de africanos do Congo
Norte, representando 41% do total. Além disso, apesar de Luanda não ser
mais um importante porto de embarque de escravos na costa africana, a
quantidade de indivíduos provenientes do norte de Angola evidencia o papel
da capital angolana como depósito e entreposto de escravos, na medida em
que abastecia os portos clandestinos ao longo da costa com africanos
oriundos do seu interior. Por outro lado, os indivíduos provenientes de
Angola Meridional comprovam a retomada de Benguela e arredores como
um porto de embarque de escravos na segunda metade de 1830. Portanto,
ainda que africanos advindos do Congo Norte fossem maioria já na década
de 1830, havia a presença significativa de africanos das outras regiões, de
modo que os contrabandistas adquiriam escravos ao longo de toda a costa
centro-africana.

Até que ponto isso significou uma maior variedade de grupos africanos
capturados no redemoinho da economia atlântica? Para responder a essa
questão é preciso perceber não só o impacto do abolicionismo e das
transformações do mundo atlântico nas rotas do contrabando negreiro entre
a África Centro-Ocidental e o Brasil, como também as formas de
escravização e a dinâmica interna que abastecia o litoral da região com
escravos para a exportação.

De acordo com o modelo de Joseph Miller, a introdução de mercadorias
europeias na África Centro-Ocidental transformou radicalmente a economia



política das sociedades locais, à medida que a aquisição de bens europeus
aumentava o poder de seus possuidores em reunir dependentes, reforçando
seu domínio na região. A alta demanda por tais produtos não podia ser
mantida com o escambo por marfim e por outros produtos locais, razão pela
qual os possuidores passaram a receber as mercadorias a crédito para
depois pagá-las através da liberação de alguns desses dependentes, que
seriam os escravos embarcados para as Américas. Com a oferta inelástica de
seres humanos na região, os novos potentados passaram a expandir sua área
de aquisição de escravos, ora através de razias e conflitos, ora através da
obtenção de novos dependentes em áreas onde os produtos europeus
permaneciam raros – e valiosos. ²⁶

Assim, resumidamente, Miller argumenta que o impacto da economia
atlântica transformou radicalmente as socieda des centro-africanas da zona
atlântica em estáveis sociedades escravistas voltadas para a economia
ultramarina, ao mesmo tempo em que forçava a violenta fronteira escravista
a avançar para o interior centro-africano colhendo almas e enviando-as para
o oeste. ²⁷ As sociedades da zona atlântica centro-africana repassavam a
maioria dos cativos do sexo masculino provenientes do interior para os
comerciantes europeus e incorporavam grande parte das mulheres que
constituíam o séquito dos potentados. Os filhos dessas mulheres outsiders
com os seus senhores também eram vendidos para a costa, como uma
maneira de os potentados saldarem as dívidas com os comerciantes
europeus e adquirirem novas mercadorias, garantindo assim o circuito
mercantil. Nesse quadro, Miller reconhece a importância da zona atlântica
como fornecedora de escravos, mas destaca o papel fundamental da
fronteira escravista no interior do continente, de tal maneira que estabelece
uma razão de dois escravos advindos da zona atlântica para cada cativo
proveniente do interior. ²⁸ Em artigo recente, entretanto, Miller sugere que a
importância da fronteira escravista pode ter sido ainda maior no século XIX:

Muito mais escravizados no interior profundo da África Central alcançaram
o Rio [de Janeiro] durante a parte final do século XVIII. Em Luanda,
negociantes construíram redes comerciais para além do controle
governamental da colônia que se tornaram os eixos por meio dos quais os
escravizados eram trazidos para o porto colonial até data bem avançada no
século XIX. ²⁹

O mapa 3, ³⁰ que mostra a localização das origens dos africanos encontrados
nos navios negreiros em foco, atesta a vitalidade do modelo de Miller, mas
confere ainda mais importância aos escravos provenientes da zona atlântica.
Como se pode observar, das florestas do rio Congo ao planalto do sul de
Angola, a maioria dos africanos veio do imediato interior da região, de
sociedades há muito integradas ao mundo atlântico. Ainda assim, existiam
escravos que vinham de regiões ainda mais interiores da África Central, seja
pelas redes de comércio dos Bobangis e dos Teques, que abasteciam as
feiras em torno de Malebo Pool no rio Congo, ³¹ seja pelas guerras de
escravização conduzidas pelo Império Lunda, que fornecia escravos para o
reino de Cassange e daí para negociantes de Luanda, e ainda pelo
apresamento de escravos para além do planalto dos povos que mais tarde
ficariam conhecidos como Ovimbundos, no sul de Angola. ³²



Com efeito, trabalhos mais recentes vêm destacando o fato de que o perigo
da escravização não acometia apenas os indivíduos localizados na zona de
arrebentação da fronteira escravista, mas continuava a assombrar também
indivíduos de sociedades próximas à costa centro-africana, o que ajuda a
explicar a predominância desses grupos a bordo dos tumbeiros luso-
brasileiros. John Thornton demonstra como as formas de escravização
continuaram a incidir sobretudo na população do Reino do Congo até
meados do século XIX. Grandes guerras entre pretendentes ao trono eram
seguidas de constantes conflitos em menor escala em algumas “províncias”
do antigo reino. Além disso, formas legais de escravidão, como punição por
“bruxaria”, e banditismo e roubos nas estradas e caminhos eram outras
práticas que forneciam escravos aos portos atlânticos. ³³ Logo, menos do
que uma população de indivíduos de “milhares de grupos étnicos”, ³⁴ os 466
africanos categorizados como congo pela comissão mista podem ser
entendidos como originários do antigo Reino do Congo, ou populações
vizinhas falantes de quicongo.

Roquinaldo Ferreira, por seu turno, afirma que o controle praticamente
monopolístico de Matamba e Cassange sobre o fornecimento de escravos e a
desorganização das rotas de comércio em função da abolição do tráfico
comprometeram a capacidade de Luanda em atender às demandas do tráfico
atlântico. ³⁵ Segundo Ferreira, “enquanto Cassange e Matamba contavam
com o Império Lunda para obter escravos, pombeiros e sertanejos
aproveitavam fontes de cativos em regiões mais perto da costa e sob o
controle direto de Luanda”. ³⁶ Essa transformação no padrão do tráfico em
Luanda é facilmente percebida quando retornamos aos navios apreendidos.
Nesses navios, há uma presença maciça de indivíduos (208) de grupos
localizados na hinterlândia da cidade de Luanda, como jingas, quissamãs,
libolos, songo etc.

Pombeiros e sertanejos também foram fundamentais no suprimento de
escravos do porto de Benguela. A presença maciça, nos navios apresados, de
africanos que se autoidentificaram como originários de Bié, Bailundo,
Huambo, Quiquete etc. indica que o planalto central era a grande região
supridora de escravos do sul de Angola. Esses potentados, embora
compartilhassem a mesma língua umbundo e traços culturais em comum,
eram entidades políticas distintas, cujas guerras entre si forneciam escravos
para o litoral. As guerras não eram, porém, as únicas formas de
escravização. Formas legais como escravidão por dívida, penhora,
condenação judicial, venda de parentes eram acompanhadas por formas
ilegais como o sequestro. ³⁷ Assim sendo, os chefes desses grupos vendiam
os escravos aos pombeiros, que, então, os carregavam para a costa.

Por outro lado, os africanos encontrados a bordo, provenientes de
sociedades distantes da costa, ainda que em minoria, confirmam quão longe
a fronteira escravista avançou no interior centro-africano. Segundo
Roquinaldo Ferreira, os cabindas, que assumiram um papel relevante de
intermediários durante o tráfico ilegal, mantinham rotas de longa distância
para o suprimento de escravos. As redes de comércio dos vili, teques e
bobangis, utilizando-se amplamente do sistema fluvial do rio Congo e seus
tributários, traziam escravos do interior do continente. Desse modo,
escravos teques e indivíduos adquiridos em Malebo Pool, originários do alto



rio Congo, e mesmo um habitante do rio Ubangi, compunham as cargas dos
navios apreendidos. Além disso, 31 africanos foram categorizados como
caçanjes , e 18 foram categorizados em nações que Mary Karasch e Jan
Vansina identificaram como advindas do Império Lunda ( calunda , colué ,
molué ). No sul, rotas de comércio e guerras no interior traziam escravos,
conhecidos como ganguelas, cujas origens estavam para além do rio Cuanza
ao norte e Cunene ao sul, nas terras arenosas, cuja pouca fertilidade tornava
a região um “país faminto”.

Em suma, os dados aqui discutidos contribuem para conhecermos quem
eram os embarcados nos tumbeiros dos contrabandistas luso-brasileiros. Os
dados da comissão mista sugerem fortemente que, a despeito de a fronteira
escravista alcançar o interior da África Centro-Ocidental, os africanos
contrabandeados para o Império do Brasil provinham, majoritariamente, da
zona atlântica, muito embora alguns outros viessem também do alto rio
Congo, além do rio Cuango, ou mesmo das terras arenosas a leste do
planalto. Tomadas em separado, as três regiões que compõem a África
Centro-Ocidental apresentam um padrão bastante linear que indica uma
proporção de cinco africanos da zona atlântica para um da fronteira
escravista. No entanto, em uma estimativa mais conservadora, se incluirmos
os africanos cujas nações não foram identificadas por Karasch e Vansina
(106 africanos para 103 nações) como provenientes todos da fronteira, ainda
assim chegamos à proporção de três para um.

Dessa forma, o que de certo as apreensões julgadas pela comissão mista
anglo-brasileira apontam é que o Império Lunda forneceu bem menos
escravos para o comércio atlântico do que os historiadores estavam
acostumados a pensar, e que o contrabando brasileiro incidiu pesadamente
sobre os povos que mais tarde ficariam conhecidos como ovimbundos, no sul
de Angola, e os bacongos, ao norte.

O navio negreiro como um cadinho de línguas

Dez anos antes de Lorde Howden testemunhar sobre o tráfico ilegal de
escravos para o Império do Brasil, Zinga lutava para manter sua vida a
bordo de um navio negreiro. Súdito do rei do Congo, com 22 anos, Zinga
teve seu peito marcado por um ferrete com a letra “S” e foi embarcado no
negreiro brasileiro Brilhante próximo do porto de Ambriz, junto com outros
244 africanos. Falante de quicongo, Zinga poderia conversar com
praticamente todos os africanos a bordo. Afinal, do total da escravaria, 196
eram falantes maternos de variantes do quicongo (os congos , os maiombes
e o mussorongo ) e 18 puderam aprendê-lo como segunda língua, pois eram
monjolos , isto é, escravos falantes de teque que desceram o rio Congo até o
litoral. Além desses, 20 africanos (entre angolas e rebolos ) falavam
quimbundo e suas variantes, tão semelhantes ao quicongo como o português
do espanhol. De todos os africanos do Brilhante , apenas nove caçanjes
talvez tivessem dificuldade em se comunicar com os outros, já que
provavelmente foram feitos escravos pelo império Lunda, além do rio
Cuango, embora no caminho pudessem aprender a língua dos ambundos. ³⁸

Em realidade, a experiência de Zinga não deve ter sido rara. Afinal, como
vimos, as características do contrabando de africanos na África Centro-

1. 



Ocidental limitavam consideravelmente a possibilidade de traficantes e
senhores de escravos maximizar a diversidade de grupos entre os africanos
escravizados para as Américas. Por conseguinte, a variedade linguística
entre os africanos escravizados era bastante restrita, já que a zona de
escravização ficou concentrada em áreas próximas ao litoral centro-africano,
onde, ademais, as relações genéticas entre as línguas banto eram bastante
próximas entre si, tornando-as, na maioria das vezes, mutuamente
compreensíveis.

O mapa 4 ³⁹ mostra a distribuição dos africanos apreendidos pela comissão
mista em um mapa linguístico que utiliza a classificação de Malcolm
Guthrie, porém revista pelo Ethnologue . Para garantir maior precisão,
excluímos os indivíduos categorizados com as nações benguela e angola ,
embora mantivéssemos a nação congo . Essas categorias “atlânticas”, por
não guardarem nenhuma especificidade a respeito das origens dos
africanos, não podem ser localizadas no mapa com precisão. Por outro lado,
o termo “congo” foi mantido, já que os estudos de Broadhead, Thornton e
Heywood mostraram como a escravização incidiu sobre os bacongos e povos
vizinhos mesmo durante o século XIX. Por isso, em vez de descartar a
categoria, os 466 africanos assim compreendidos foram interpretados como
falantes de quicongo. Dessa maneira, o total de africanos dispostos no mapa
passou para 1.276 indivíduos. Como se pode observar, a grande maioria
desses africanos era falante de quicongo, quimbundo e umbundo. Além
desse grupo majoritário, falantes de teque (B.70), de alguma língua dos
grupos Chokwe-Luchazi (K.20) e Salampasu-Ndembo (K.30) também
aparecem com frequência. De forma excepcional aparecem falantes de
línguas do Gabão (myene, sira, e tsogo, zona B) e línguas do alto rio Congo
(Zona C), e mesmo um indivíduo que falava uma língua do tronco Adamawa-
Ubangi

Além disso, a realidade multilíngue da África Centro-Ocidental borrava as
fronteiras linguísticas entre os grupos. Sobretudo as rotas comerciais
geravam redes de comunicação cuja língua de um dos grupos assumia a
função de pos sibilitar a mútua compreensão. Por exemplo, a importância de
Cassange e Matamba no comércio favoreceu a utilização do quimbundo
como língua de comércio com o Império Lunda. ⁴⁰ Além disso, Cannecatim,
ao notar as semelhanças nos vocabulários entre quimbundo e a “língua dos
miluas” (lunda), observa que estes “aprendem a língua bunda com maior
facilidade do que qualquer outra língua, de tal modo que chegando os
escravos miluas a Luanda todos falam a língua bunda, sinal evidente da
muita correlação que essas línguas têm entre si”. ⁴¹

É interessante notar também que, em alguns casos, africanos não
precisavam sequer aprender outra língua para viabilizar a comunicação com
o falante de um idioma diverso. Esses casos de bilinguismo passivo são
difíceis de ser documentados. ⁴² Contudo, Cannecatim descreve em detalhes
a conversa entre um mahungo e seu intérprete:

Não descubro documento algum para comprovar a afinidade que esta língua
mahunga, ou seja congueza [quicongo], tem com a língua bunda
[quimbundo], e somente posso afirmar, que estando eu entre as terras dos
mahungos fazendo missão, observei que os meus intérpretes falavam na



língua bunda, e eles na mahunga ou cacongueza, e mutuamente se
entendiam, referindome tudo quanto se diziam e eu queria saber. ⁴³

Portanto, o bilinguismo passivo, o multilinguismo generalizado e a utilização
de línguas francas, como o quimbundo, permitiam aos centro-africanos
ampliar sua capacidade de comunicação para muito além de sua
comunidade de fala de língua materna. Mas e uma vez desembarcados no
Império do Brasil?

As línguas centro-africanas no sudeste do Brasil

Nas décadas de 1830 e 1840, os centro-africanos, embarcados
involuntariamente e ilegalmente jogados nas senzalas das grandes fazendas
do sudeste brasileiro, encontravam uma situação social e demográfica capaz
de sustentar a estabilidade de comunidades de línguas africanas até o final
do tráfico negreiro.

A recente produção historiográfica estabeleceu o padrão demográfico da
relação entre livres e escravos na província do Rio de Janeiro e na Corte
Imperial. Como mostra Luiz Carlos Soares, o desequilíbrio entre livres e
escravos era vivenciado de forma intensa na Corte Imperial, onde 41% da
população era propriedade de outrem. ⁴⁴ Para o Vale do Paraíba, Ricardo
Salles mostra que a população de escravos suplantava a quantidade de
pessoas livres, e nos municípios de Valença e Vassouras, o coração da
economia cafeeira, chegavam a 70% da população total. Além disso, na
região, a população escrava era majoritariamente africana: por volta de
1840, cerca de 74% dos cativos eram africanos ilegalmente escravizados. ⁴⁵
Em meados do século XIX, portanto, a escravidão no sudeste brasileiro era
majoritariamente formada por africanos e, entres estes, a maioria
esmagadora era de centro-africanos.

Sobretudo, como argumenta Robert Slenes, as baixas taxas de manumissão
nas grandes propriedades, principalmente em comparação às pequenas
propriedades, não eram suficientes para gerar divisões internas nas senzalas
que refletiriam a competição em busca das recompensas senhoriais. Ao
contrário, em uma senzala formada sobretudo por centro-africanos recém-
chegados, a percepção das duras condições em que viviam, aliada à baixa
expectativa de receberem a alforria, levaria os escravos a apostarem em
uma formação de identidade conjunta altamente facilitada pelo
compartilhamento de tradições culturais e visões cosmológicas. ⁴⁶

Dessa maneira, qual era a situação sociolinguística desse contexto
demográfico e social?

Em 1847, Caetano Congo foi apreendido nas ruas do Rio de Janeiro por um
policial por ser suspeito de ser boçal. Ele trabalhava no interior como
tratador de cavalos, e talvez tenha fugido para a corte, como estratégia para
se evadir do cativeiro. Segundo a lei de 1831, a não proficiência do africano
na língua portuguesa era a principal prova de que ele fora recém-importado,
e, portanto, considerado ilegalmente escravizado, tendo o direito, então, de
ser considerado um africano livre. Tal seria o caso de Caetano, mas, no meio
do processo, seu pretenso senhor, até então desconhecido, reclamou o
africano como sua propriedade e pediu a anulação do processo. Ao justificar
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a razão pela qual Caetano não sabia falar bem o português, o advogado do
senhor explicou que

Se o preto é menos atilado, ou algum tanto embaraçado no falar, isso não
seria para admirar em um preto habituado constantemente ao serviço da
roça, e muito mais sendo ele da nação que é donde os mesmos acerca dos
quais não se dá contestação sobre o ponto de haverem sido importados em o
tempo lícito, nunca tomaram bem a língua, como ainda hoje a cada passo se
está vendo por esta cidade. ⁴⁷

Ao defender o direito de posse sobre Caetano Congo, o advogado não
apenas relaciona a dificuldade na aquisição da língua portuguesa no meio
rural como associa essa dificuldade especialmente a uma nação, os congos .
Conquanto o testemunho do advogado de um senhor que busca a
reescravização de um africano seja suspeito, é interessante notar aqui a
simples possibilidade de este argumento ser verossímil o suficiente para
compor uma defesa. Afinal, a argumentação é confirmada pelo padrão
encontrado nos navios apreendidos pela comissão mista.

Assim, subjacente à retórica do texto do advogado, encontramos não uma
mentira descabida, mas uma realidade conveniente para ser utilizada pelos
senhores de escravos como um abrigo retórico para suas práticas de
escravização ilegal. Dessa maneira, o argumento senhorial de que os
africanos congos que trabalham na roça não aprendem bem a língua
portuguesa não deixa de ser também uma fenda no texto através do qual o
historiador entrevê uma comunidade de fala que prescinde da língua
senhorial para se comunicar, em um ambiente absolutamente africanizado,
com uma maioria centro-africana. ⁴⁸ Nesse sentido, não surpreende,
portanto, que os funcionários do Império, cujo papel era averiguar se o
africano havia chegado mesmo depois da lei de 1831, compartilhem a crença
senhorial, declarando Caetano “ladino, posto que respondia
atrapalhadamente as perguntas que se lhes fez, mas isto devido a sua língua
, por isso que os pretos congo quase que pouco falam desembaraçado”. ⁴⁹

Assim, também não surpreende a defesa de Joaquim José de Souza Breves, ⁵⁰
famigerado contrabandista de africanos e proprietário de fazendas de café
no sudeste brasileiro: quando o Império do Brasil invadiu suas terras na ilha
da Marambaia por suspeitas de tráfico negreiro, e a diligência apreendeu
199 africanos boçais, o “rei do café”, como então passou a ser conhecido,
defendeu-se no jornal:

Com que justiça me arrebatou esses escravos, só porque não sabiam bem
falar o idioma português? Pois S.S. que tem estado em fazendas ignora que
há pretos que em pouco tempo o aprendem, e outros que ainda com 30 anos
de casa não falam cousa alguma que se entenda?

pois ninguém ignora que um africano que chega às nossas fazendas é logo
metido no meio dos outros em os trabalhos da lavoura, falando apenas com
um feitor que os dirige, que quase sempre se escolhe da mesma nação para
se entenderem e que por isso lhes leva muito tempo a aprender o nosso
idioma [...]. ⁵¹ (Grifo meu.)



Da mesma forma que o advogado do senhor de Caetano Congo, o
testemunho de Breves relaciona a demora em aprender a língua portuguesa
à presença de uma comunidade de fala na senzala, como uma estratégia
para escamotear sua atuação como contrabandista. Essa “verdade
conveniente” é ainda enunciada de forma mais clara: o texto de Breves
aponta não apenas para a relação entre a nação do africano e a sua
capacidade de se comunicar com seus iguais, como indica o critério de
elegibilidade de feitores baseado em uma língua africana capaz de ser
compreendida por toda a comunidade de uma senzala.

Como estamos observando, em torno de 1850, a maciça importação de
africanos durante o contrabando de escravos não apenas formou uma
maioria esmagadora de africanos nas senzalas, em detrimento daqueles
nascidos no Brasil, como o padrão desse tráfico trouxe para o Império
africanos centro-ocidentais com amplas semelhanças linguísticas. No
contexto rural, sobretudo nas áreas de plantation , com poucas chances de
mobilidade social, a língua franca quicongoquimbundo-umbundo teria sido a
principal forma de comunicação entre os escravos, adiando a aquisição por
indivíduos da língua senhorial, enquanto os africanos de procedências
diversas, as minorias, teriam sentido a necessidade de não apenas adquirir a
língua dos senhores como também a língua da maioria de seus
companheiros de eito. A possibilidade de um feitor dirigir uma escravaria
em uma língua centro-africana, neste sentido, é bastante verossímil.

Podemos concluir, portanto, que, diferentemente do que pensavam Lorde
Howden e Mary Hunter, o impacto do tráfico ilegal de escravos não apenas
reforçou a estabilidade de uma língua franca baseada no quicongo-quim
bundo- umbundo, que continuou a servir de código secreto e símbolo de
oposição dos escravos centro-africanos aos seus senhores, como também,
em face do peso demográfico dos escravos africanos nas senzalas e da
predominância dos centro-africanos entre eles, essa língua, enquanto língua
franca , passou a viabilizar a comunicação com o pequeno grupo de
africanos ocidentais e com africanos orientais, adquirindo também, nos anos
finais do tráfico ilegal de escravos, a função de língua de trabalho nas
senzalas do centro-sul brasileiro.
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Cantigas desaforadas e outras injúrias: o português e o quimbundo em
Luanda (1870-1930)

Andrea Marzano

UniRio

Em 1888, José de Fontes Pereira, um intelectual de Luanda definido pelos
historiadores como mestiço, comentava, no jornal O Futuro d’Angola , o
relaxamento do serviço policial da sua cidade. ¹ Segundo o jornalista, o
vocabulário das ruas deixava Luanda “abaixo de qualquer sobado do interior
da província”.

Sobados eram domínios territoriais controlados por sobas, chefes nativos
que existiam às centenas no entorno de Luanda no século XIX. Sobas



“avassalados” forneciam trabalhadores para as autoridades portuguesas.
Assim, Fontes Pereira comparava os segmentos populares de Luanda, cidade
fundada e administrada por portugueses, aos habitantes das aldeias
chefiadas por autoridades nativas.

Atribuindo a esses últimos um melhor vocabulário, o jornalista invertia a
imagem de civilização geralmente associada às áreas dominadas pelos
europeus. No entanto, o tom de denúncia de suas palavras revelava, ao
mesmo tempo, a suposição da impropriedade do comportamento dos
populares – nativos pouco familiarizados com os códigos portugueses,
genericamente designados como gentio –, que seria mais adequado às
aldeias nativas, e não a uma cidade em moldes europeus. Nas suas próprias
palavras,

Quem quiser ouvir as expressões mais imundas e indecentes, – (mesmo sem
compreender a língua, porque é fácil compreender-se pelos gestos e modos
com que são pronunciadas) – é residir nas proximidades da rua em que mora
o autor dessas linhas, que é sítio modelo de cenas iguais observadas em
todos os cantos de Luanda.

No vocabulário da língua ambunda existem quatro palavras que exprimem a
maior injúria e a maior afronta que se pode dirigir a uma mulher [...] quando
se apresenta a ocasião duma discussão acalorada!

O trecho traz importantes revelações. Primeiro, que a língua ambunda, ou
seja, o quimbundo, era falada corriqueiramente nas ruas de Luanda em fins
do século XIX. A região da cidade era ocupada por uma população
predominantemente ambunda, falante do quimbundo, mas possuía na
vizinhança, e atraía para sua órbita, povos ovimbundos, localizados ao sul e
falantes da língua umbunda, povos bacongos, localizados a norte e falantes
do quicongo, e povos lundas, localizados a leste e falantes da língua chôcue.
²

Segundo, e mais importante, que um intelectual luandense e mestiço
criticava, no jornal e em português, o comportamento e a linguagem usados
por falantes do quimbundo. Mais do que isso, que esse jornalista demarcava,
através da língua, o seu distanciamento – e o do segmento social a que
pertencia – de outros habitantes da cidade, a ponto de sugerir que ele
próprio, ou seus leitores, pudessem não compreender o quimbundo,
necessitando recorrer aos gestos e modos para imaginar o sentido das
expressões proferidas por populares.

Um episódio recente, por ele vivenciado, reforçava seu ponto de vista de
defesa da vigilância e da repressão policial sobre aqueles segmentos sociais:

Quando se andava a assentar os tubos para o encanamento das águas [...]
ouvi uma cantiga muito desaforada que os trabalhadores tinham escolhido,
creio que com o fim de tornar suave a sua tarefa. Dirigi-me a um preto que
seguia para o mesmo trabalho dizendo-lhe que pedisse aos companheiros
para não continuarem com tal cântico, porque ofendia a moral pública. E a
resposta que obtive, foi esta:

“O que tem você com isso; estão a descompô-lo a você por ventura?!”



Segui o meu caminho, todo intrigado e a lembrar-me do tempo em que o
chefe de polícia, coronel José Lourenço Marques, com quem servimos, fazia
tremer a pretalhada, só com o prestígio do seu nome, sempre respeitável e
respeitado!!

As palavras do jornalista revelam uma cidade hierarquizada em que
autoridades coloniais tendiam a ser mais “respeitáveis e respeitadas”, mas
também onde africanos cultos que com elas “serviam” jamais se confundiam
com a “pretalhada” que prestava serviços a particulares ou era submetida
ao trabalho forçado nas obras públicas.

José de Fontes Pereira, o jornalista em questão, nasceu em Luanda em 1823.
Após concluir os estudos primários, aprendeu Direito como autodidata,
chegando a ser reconhecido como advogado provisionário. Colaborou em
diversos jornais publicados em Luanda, como O Futuro d’Angola , O
Cruzeiro do Sul , O Arauto Africano , O Mercantil e o Pharol do Povo . No
contexto da expansão europeia, destacou-se na defesa dos interesses das
elites euro-africanas, que se definiam como angolenses, filhos da terra, filhos
de Angola e filhos do país. Sua atuação na imprensa foi marcada pela crítica
ao despreparo intelectual dos colonos, pela denúncia da crescente
monopolização dos cargos administrativos pelos mesmos e, no limite, pela
defesa da autonomia e mesmo da independência de Angola. Embora tenha
caracterizado negativamente, com relativa frequência, os nativos que não
dominavam códigos culturais europeus, Fontes Pereira foi apontado, no
início dos anos 1990, como o principal precursor do moderno nacionalismo
angolano. ³

Para entendermos melhor as palavras de Fontes Pereira, devemos recuperar
um pouco da história da sua cidade, fundada em 1576 pelo donatário
português Paulo Dias de Novais. Por muito tempo, Luanda foi uma feitoria
dedicada ao tráfico de escravos, com pequena presença de europeus e
brasileiros, muitos deles degredados. Concentrava o poder político de uma
colônia constituída por uma faixa de território no litoral, com duas cidades –
Luanda e Benguela – que funcionavam como portos, e um corredor de
presídios ao longo do rio Cuanza. A influência exercida pelo governo de
Luanda dependia de alianças com autoridades africanas, e até cargos
administrativos eram ocupados frequentemente por nativos. Mesmo
instituições ditas “europeias” – muitas delas capitaneadas por indivíduos,
sobretudo traficantes de escravos, oriundos do Brasil – possuíam por isso
fortes características africanas. ⁴

Em fins do século XVIII, segundo o sociólogo e escritor Pepetela, havia em
Luanda muito mais homens europeus que mulheres europeias.

Assim sendo, a família dominante era não só mestiça, como patriarcal
poligâmica. Normalmente um homem (europeu, mestiço ou mais raramente
um negro com posses) possuía uma mulher principal (mestiça ou negra) e
várias mulheres secundárias, geralmente escravas (mocambas) que
ajudavam a mulher principal a tratar da casa. [...] O quimbundo era língua
corrente na família patriarcal, mesmo que o chefe fosse branco. E muitas
crenças e costumes africanos permaneciam, sob a capa da europeização. ⁵



A precariedade da presença portuguesa durante os séculos XVII e XVIII
gerou o surgimento de elites profundamente miscigenadas cultural e
racialmente. Além de se dedicarem ao comércio atlântico de escravos, tais
elites, compostas de indivíduos nascidos em Portugal, Angola e Brasil,
ocupavam cargos na restrita administração colonial, no clero e no Exército.
A presença de negros e mestiços em seu meio resul tava, em grande medida,
da debilidade da presença europeia, que abria oportunidades de distinção
social até mesmo para ex-cativos enriquecidos no comércio da escravatura.

Até o século XIX, as camadas negras e mestiças das elites de Luanda,
consideradas civilizadas, usufruíam dos direitos civis e políticos da
metrópole, nomeadamente a isenção de serviços forçados e o
reconhecimento do direito de propriedade. Os demais africanos,
dependentes dos sobas avassalados, eram sujeitos a serviços como o de
carregador e à própria escravização. ⁶

Segundo Roquinaldo Ferreira, o trabalho forçado dos carregadores foi
proibido por uma portaria de 1839, embora tal serviço só tenha sido de fato
abolido em 1856. Todo o comércio entre Luanda e os sertões de Angola
dependia dos carregadores, que eram recrutados através das chefias
africanas “avassaladas”. Entretanto, os chefes africanos resistiram cada vez
mais ao recrutamento de carregadores, prejudicando os negociantes de
Luanda. Com o fim do tráfico atlântico de escravos, os próprios sobas cada
vez mais se dedicaram ao comércio de longa distância através das
caravanas, que absorveram os carregadores até então contratados pelos
comerciantes luandenses. ⁷

Uma considerável parcela da elite de Luanda havia sido socializada na
língua e na cultura ambunda. Apesar disso, o reconhecimento de sua
condição civilizada dependia do domínio da língua portuguesa e da adoção
de hábitos e formas europeias de sociabilidade, que evidentemente não
impediam a permanência de fortes traços culturais africanos. Como afirma
Eugénia Rodrigues,

No seu conjunto, esta elite tinha raízes mais africanas que europeias, não só
devido à predominância estatística dos africanos como também à elevada
mortalidade dos europeus. Assim, no interior de Luanda, a língua franca era
o quimbundo. No entanto, os estratos superiores adotavam um estilo de vida
europeizado que as camadas mais baixas tendiam a imitar. ⁸

A cessação do comércio atlântico de escravos, após a aprovação da Lei
Eusébio de Queirós no Brasil, foi acompanhada de um considerável aumento
da população total da cidade, que incidiu particularmente sobre os
segmentos de negros e mestiços livres e de cativos, utilizados no serviço
doméstico, no transporte de mercadorias e na produção para exportação.
Assim, entre 1845 e 1850 a população de Luanda aumentou de 5.605 para
12.656 pessoas. Os negros e mestiços livres passaram de 1.255 para 5.305,
enquanto os escravos foram de 2.749 para 5.900. ⁹ Após o término dos
embarques clandestinos para as Américas, dinamizou-se a produção de cera,
café, urzela, óleo de palma e óleo de amendoim para exportação, com base
na mão de obra escrava. ¹⁰



O incremento da presença de escravos em Luanda significou,
evidentemente, um maior número de recém-chegados do interior, que, além
de trazerem consigo os valores próprios das culturas nativas, não
dominavam a língua portuguesa e outros códigos culturais europeus. É
provável que Luanda tenha se tornado ainda mais africana naquele contexto,
mas novos ventos começariam a soprar, intensificando os conflitos e
europeizando parcialmente a cidade.

A segunda metade do século XIX foi marcada pela intensificação da
presença portuguesa em Luanda e arredores. Se em 1850 havia mil brancos
vivendo em Luanda e no interior leste, até Malange, esse número subiria pra
6.000 em 1898. ¹¹ O crescimento econômico de Angola no primeiro quartel
do século XX, com base na produção de açúcar e sobretudo café, geraria a
multiplicação do número de colonos portugueses.

A expansão europeia geraria conflitos envolvendo a terra, a mão de obra e
os cargos públicos. Em 1919 foi aprovada uma lei regulando a concessão de
terras aos europeus pelo governo, prevendo a expulsão de agricultores
negros, para os quais seriam estabelecidas reservas de uso coletivo. ¹² Tal
impedimento seria um duro golpe nos angolenses negros e mestiços, já que
um dos elementos que os distinguiam do chamado gentio era a propriedade
individual da terra.

Ainda no século XIX, acompanhando e sucedendo as leis que levariam à
extinção formal da escravidão, foram definidas categorias jurídicas que
contemplavam formas de trabalho compulsório com baixíssima ou nenhuma
remuneração. Uma primeira legislação contrária à escravidão foi criada em
1854. Com ela, surgiu a categoria jurídica do liberto, intermediária entre o
homem livre e o escravo. Ao liberto caberia trabalhar para os antigos
senhores por 10 anos, a fim de ressarci-los. Os libertos, na prática, nada
mais eram do que escravos. A escravidão só foi abolida no Império
Português em 1878.

Assim, decretos, portarias e códigos estipulavam a obrigatoriedade do
trabalho do chamado gentio. A expressão máxima dessa política, já em
meados do século XX, foi o Estatuto dos Indígenas Portugueses das
Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, de 1954, que se seguiu a
estatutos anteriores, existentes desde a década de 1920, e incluiu a
descrição dos requisitos para que negros e mestiços fossem considerados
civilizados ou assimilados, ganhando o direito à cidadania portuguesa. Tais
requisitos giravam em torno da capacidade de falar corretamente a língua
da metrópole, andar vestido e calçado, ter modos “civilizados” à mesa,
possuir moradia e renda suficiente para o sustento da família. Antes da
formalização de tais orientações, a aquisição do estatuto de cidadão
dependia, em linhas gerais, das mesmas diretrizes, embora a avaliação fosse
mais vulnerável à subjetividade dos funcionários coloniais. ¹³

Em fins do século XIX, com suas terras expropriadas ou ameaçadas e com
dificuldades crescentes para a exploração da mão de obra nativa, camadas
negras e mestiças das elites luandenses apegavam-se aos cargos públicos
para a manutenção de sua posição social. Entretanto, também aí os conflitos
com os colonos se fariam sentir, pois a partir de 1900 o acesso aos cargos se



tornaria mais difícil, com a exigência de instrução secundária, quase
inexistente em Angola até cerca de 1920, mesmo para os níveis mais baixos
da burocracia. Essas restrições culminariam, em 1921, na criação de
escalões diferenciados de salários para europeus e africanos, e na interdição
do acesso de negros aos cargos mais elevados. ¹⁴ Mestiços e indianos
estavam isentos de tais determinações.

É nesse contexto que as camadas negras e mestiças das elites de Luanda,
pressionadas pela crescente chegada de portugueses, começam a se
organizar para defender privilégios adquiridos ao longo de cerca de três
séculos de fraca presença colonial. Em jornais e associações culturais
nativas, intelectuais como Fontes Pereira denunciavam o despreparo dos
colonos que tomavam os cargos, as terras e o prestígio dos filhos da terra ,
angolenses ou filhos do país. As associações culturais nativas mais
conhecidas foram a Liga Angolana e o Grêmio Africano, oficializadas em 6 e
20 de março de 1913. Juntamente com os jornais nativos, a Liga Angolana
foi fechada em 1922, sob acusação de conspiração separatista. Em 1925, foi
autorizada a sua reconstituição, dando origem à fundação, em 1930, da Liga
Nacional Africana. ¹⁵

A reação de intelectuais angolenses à expropriação empreendida pelos
colonos envolveu, em alguns casos, a valorização de aspectos das culturas
autóctones, que contradizia a afirmação recorrente da inferioridade
africana, legitimadora da dominação colonial. O interesse local pelas
culturas ditas tradicionais foi influenciado pela retomada do Romantismo
europeu, sobretudo alemão, que enfatizou as tradições populares como
reveladoras do gênio criativo dos povos e provocou a valorização do folclore
africano no Ocidente em meados do século XIX. Sob a influência de
pensadores europeus e brasileiros, o olhar de intelectuais angolenses sobre
a cultura de suas mães e avós foi modificado. ¹⁶

Assim, luandenses negros e mestiços que se orgulhavam de dominar a
língua portuguesa começaram a se interessar pelo quimbundo. Dois
brasileiros e um angolense educado no Brasil publicaram, em 1864, uma
gramática da língua ambunda que continha exemplos da literatura dita
tradicional. Publicada em Luanda, a gramática era denominada Elementos
gramaticais da língua mbundu . Seus autores eram o brasileiro Saturnino de
Sousa Oliveira e o angolense Manuel de Castro Francina, que contaram com
a colaboração decisiva de José de Moraes Junior, nascido no Brasil e
residente em Luanda.

Já em fins do século XIX, o missionário metodista suíço Héli Chatelain, que
chegou a Luanda em 1885 e visitou-a novamente em 1889 e 1891, publicou
outra gramática de quimbundo e estudou o folclore de Luanda e Malange,
onde permaneceu por três anos. Em tal contexto, alguns membros das elites
angolenses afirmaram uma identidade cultural baseada na língua ambunda.
Dentre os militantes mais aguerridos encontrava-se Adelina Matozo de
Andrade e Câmara, de uma importante família que se orgulhava de falar
uma forma muito pura de quimbundo. ¹⁷

O interesse de intelectuais filhos da terra pelo quimbundo caminhava na
contramão da legislação colonial, que pretendia substituí-lo pelo português.



Embora um decreto de 14 de agosto de 1845 tenha imposto o português
como língua oficial da colônia, tornando obrigatório o seu ensino, o
quimbundo continuava a ser a base das comunicações. A expansão
comercial de meados do século XIX contribuiu para a sua sobrevivência
como língua vernácula no distrito de Luanda, tornando-o o principal idioma
da rota comercial que ligava ao leste, até o rio Lualuba, por volta de 1880.
Assim, certamente referindo-se ao chamado gentio, Chatelain afirmou que,
por volta de 1880, o português era para os habitantes africanos da colônia o
mesmo que o latim para os camponeses da metrópole. ¹⁸

Outro intelectual angolense que se destacou na valorização do quimbundo e
na recolha de provérbios ambundos foi Joaquim Dias Cordeiro da Matta.
Possuindo formação primária elementar, Cordeiro da Matta foi um notável
auto-didata, atuando como jornalista, poeta, cronista, romancista, filólogo e
folclorista. Além de notabilizar-se pela defesa dos interesses das elites euro-
africanas, publicou, em 1891, Filosofia popular em provérbios angolenses , e
em 1893 o Ensaio de dicionário quimbundo-português .

Em meio a esse movimento, O Futuro d’Angola divulgou, em 1888, uma
série de provérbios ambundos em quimbundo. ¹⁹ Já em 1917, o jornal O
Angolense anunciou que em breve sairia a público “um método prático para
aprender quimbundo”. ²⁰ Entretanto, embora O Angolense representasse os
interesses das elites euro-africanas diante das inúmeras expropriações
resultantes da expansão europeia, naquele novo contexto a aprendizagem do
quimbundo talvez se ligasse menos à valorização de raízes africanas e mais
às necessidades práticas do comércio com o interior, em um contexto de
crescente migração portuguesa e dinamização das trocas.

Outra estratégia das elites angolenses, buscando manter um status social
que se perdia com a crescente chegada de portugueses, foi a ostentação do
domínio de códigos culturais europeus e da língua falada na metrópole,
distanciando-se do chamado gentio e criticando o despreparo intelectual e a
falta de traquejo social dos colonos. Como tais requisitos eram essenciais
para que negros e mestiços nascidos na colônia obtivessem os direitos da
cidadania portuguesa, as elites filhas da terra se esforçaram para frequentar
as poucas escolas primárias e para aprimorar os estudos, seja enviando os
filhos para escolas secundárias e universidades em Portugal e no Brasil –
expediente comum sobretudo no século XIX –, seja através do autodidatismo.
Por esse motivo, era frequente que intelectuais filhos de Angola, como José
de Fontes Pereira, criticassem na imprensa a falta de investimentos em
instrução pública pelas autoridades coloniais. ²¹

Em outubro de 1917, o jornal O Angolense publicou um número especial em
memória do intelectual filho da terra Augusto Silvério Ferreira, por ocasião
dos dois anos passados de sua morte. ²² Os textos então reunidos
demonstram aspectos valorizados na construção da identidade do grupo,
como o esforço para a instrução, a inteligência superior, o talento para a
escrita, a oratória e a fundação de revistas e associações literárias.
Paralelamente, são ressaltadas as injustiças sofridas por Silvério Ferreira,
como a perda de direitos políticos e a anulação de um concurso público no
qual havia sido aprovado em primeiro lugar, por já haver uma “andorinha” –
ave vinda de longe, mais precisamente da Europa – para ocupar o cargo.



Injustiçado em vida, nas palavras de Sebastião d’Araújo, Silvério Ferreira
teria o “triste fim de Camões”. M.T., outro participante da homenagem,
também mencionou o escritor português seiscentista, enfatizando que
Silvério Ferreira “conhecia avantajadamente a língua de Camões, e
manejava-a com o valor inconfundível dos predestinados”.

Um dos textos, assinado por N.E.S., criticou os portugueses pelo não
cumprimento de sua missão civilizatória e apontou a diferença entre os
angolenses mais velhos e a juventude, que aparentaria “uma falsa civilização
[...] do colarinho e gravata [...] degradando-se nas salas, prostituindo-se nos
batuques, embriagando-se nos cafés ou nas baiucas nojentas em que joga a
roleta e a pedida”.

A educação, o “fino trato” e o domínio da língua portuguesa eram capitais
importantes para as elites angolenses em sua batalha pela manutenção de
cargos, prestígio e pela diferenciação do gentio, sujeito a formas
degradantes de exploração do trabalho. Não por acaso, a notícia do
embarque arbitrário, em 1908, de um rapaz de 12 anos em Benguela, que ia
como contratado para as roças de São Tomé, pôs em evidência que ele havia
sido “batizado na igreja matriz de Benguela”, era afilhado do senhor
Noronha de Oliveira, funcionário muito estimado do círculo aduaneiro, e
falava muito bem o português. ²³

A estratégia de ostentação do domínio da língua e da cultura portuguesa
mostrava que as elites intelectuais negras e mestiças estavam atentas ao
discurso e à legislação colonial, que a despeito da presença de forte
discriminação racial nas práticas sociais, tendiam a enfatizar a cultura, e
não a raça, como o eixo a partir do qual se definiam as hierarquias.

Tal estratégia podia ser acompanhada pela valorização do conhecimento de
outros idiomas europeus, que podia contribuir para o ocultamento, na
imprensa, da forte presença do quimbundo na cidade. Assim, em outubro de
1917, o jornal O Angolense , típico das elites nativas, anunciava a venda de
cerveja, vinho e licores de todas as qualidades no hotel, restaurant , café e
bilhar Suíço, deixando claro que ali se falavam português, francês, inglês,
espanhol, alemão e russo. ²⁴ A referência a tais línguas evidenciava a
pretensa elegância do estabelecimento e a europeização relativa da cidade,
ao mesmo tempo em que revelava a presença de interesses comerciais e
financeiros de nacionalidades diversas.

Apesar do avanço do idioma da metrópole, o quimbundo continuava muito
presente em Luanda e em outras áreas de administração portuguesa em
Angola nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, na imprensa, era
frequentemente associado aos segmentos populares. O jornal Voz de Angola
, em janeiro de 1908, relatou o abuso de autoridade de um soldado nativo na
vila do Dande, que teria chicoteado um “rapaz de cor preta” que trabalhava
para o chefe de serviço postal.

Grande parte das tropas e da força policial em fins do século XIX e no início
do século XX era composta de africanos. Em 1909, segundo relatório do
governador-geral Paiva Couceiro, “exceto na Lunda, os soldados indígenas
eram a escória da sociedade africana, obrigados a alistar-se em um exército-
punição que, sempre insaciável, os conservava em uniforme para além do



tempo legal”. ²⁵ A punição do soldado, após a denúncia do ocorrido, teria se
resumido a “meia dúzia de palmatoadas”, e ele próprio teria afirmado para
os companheiros, em quimbundo, que tudo não passava de fingimento. Dias
depois, segundo o mesmo relato, estando sentado o escrivão de fazenda –
que denunciara o caso – com amigos em um banco de rua, apareceu um
soldado armado, da polícia local, completamente embriagado, querendo
sentar-se também. Impedido alegadamente por estar bêbado e em serviço, o
soldado teria respondido com palavrões em quimbundo. ²⁶

A língua ambunda aparece, na primeira parte do relato, como um código que
podia ser usado entre nativos, dificultando o controle social pelas
autoridades e os colonos recém-chegados. A referência aos palavrões
dirigidos, em quimbundo, ao escrivão de fazenda, remete às palavras de
Fontes Pereira, citadas no início deste artigo, que associam aquela língua a
discussões acaloradas, cantigas desaforadas e outras injúrias. Assim, textos
publicados em jornais característicos das elites angolenses, separados um
do outro por duas décadas, compartilham a caracterização negativa dos usos
do quimbundo, mas revelam que ele podia ser usado pelo chamado gentio
para debochar de colonos e angolenses, para agredi-los, ou simplesmente
para afirmar a dignidade de homens e mulheres cotidianamente submetidos
a diversas formas de violência física e simbólica.

Após toda essa explanação, podemos refletir sobre os sentidos da língua
portuguesa em Luanda durante a expansão europeia. Cercado de
quimbundo por todos os lados, o português foi língua do comércio – talvez
apenas no trecho entre o porto e o Atlântico, e pouco mais – e da
administração. O seu domínio, símbolo da suposta superioridade cultural
que legitimava a presença europeia, foi essencial para que uma parcela dos
nativos sentisse menos na pele os aspectos mais sórdidos da situação
colonial.

A língua portuguesa foi arma compartilhada por colonos e angolenses, que
disparavam mais que palavras uns contra os outros. Em meio a palavras e
negociações cotidianas, embates violentos – que envolviam também, e
sobretudo, o chamado gentio – evidenciavam o leque de explorações que
caracterizavam a dominação europeia.

Em português se administrava Luanda, se fechavam negócios ultramarinos,
se organizava o recrutamento para o trabalho forçado. Mas em português,
como também em quimbundo, era possível sonhar uma cidade diferente.
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“Sempre a subir!”

música e dança kuduro na Angola pós-colonial

¹

Marissa Moorman

Universidade de Indiana

Em 2001, Virgilio Faia cantava “estamos sempre a subir”, um sucesso tão
estrondoso, que o catapultou, junto à música kuduro de modo geral, para o
palco do Cine Tropical, onde ganharia o título de Melhor Artista Novo. Essa
não era a primeira vez que o kuduro conseguia espaço em um dos palcos de
Luanda, mas pode bem ter sido a primeira vez que dividiu a cena com outros
gêneros musicais em um evento de tanto vulto. Isso significava, no mínimo,
um reconhecimento do kuduro na cena musical de Angola. Passando ao
largo da disputa sobre a invenção e as origens do kuduro, travada entre
Tony Amado e Sebém, Faia capturou com essa melodia a atenção de um
público de várias gerações. A canção – e sobretudo o seu título e refrão –
representava de forma condensada os meios criativos de que se valiam os
angolanos para lidar com a vida no contexto de uma Angola ainda dividida
após a guerra civil de 1992, quando era comum ouvir-se o dito “cada um
puxa a brasa para sua sardinha”. Em um veio um pouco menos irônico, a
música de Faia capturava a nova esperança gerada pelos acordos de paz de
Luena, assinados enquanto a canção estava no seu auge.

Este trabalho oferece considerações preliminares sobre um fenômeno
cultural contemporâneo – a música kuduro – em Angola e em um caso
particular de sua tradução transatlântica. Reflete sobre três práticas do
kuduro – a dança kuduro em Luanda, o artista Dog Murras e a banda
portuguesa Buraka Som Sistema –, com o intuito de pensar sobre a inserção
social do gênero e delinear a relação entre cultura e política na Angola pós-
colonial. O título “Sempre a subir!” tem um significado quádruplo: 1) o
sucesso da canção homônima marca orgulhosamente um novo tipo de
visibilidade, reconhecimento e aceitação do kuduro como parte da cena
musical de Angola; 2) o título brinca com a ideia de progresso a despeito da
luta cotidiana pela sobrevivência básica em uma Angola recentemente
dividida pela guerra civil; 3) descreve, além disso, um aspecto da dança
kuduro (o corpo sendo suspenso ou erguendo-se); e 4) fala, por fim, sobre a



ascensão e disseminação do kuduro não somente em Angola, mas também
em Portugal, e mais além, em casas noturnas techno de Londres, Paris e
Nova York e nas favelas de Salvador, no Brasil. O título não só aponta para
os significados sociais da música, como também alude a um momento
anterior da história musical e política de Angola, quando o sucesso
“Milhoró” (do verbo “melhorar”), da banda Os Kiezos, fazia reivindicações
cifradas mas inconfundíveis por melhorias no Estado colonial, caçoando ao
mesmo tempo de sua falta de desenvoltura cultural. Pode-se dizer que
alguns artistas e canções kuduro em Angola apresentam críticas parecidas
com aquelas d’Os Kiezos, o que já não é tanto o caso quando se trata da
música kuduro fora de Angola. A disseminação do kuduro e suas novas
práticas em diferentes lugares demandam, portanto, diferentes ferramentas
de análise.

A dança kuduro em Luanda expressa a densidade local do gênero – seu
entrelaçamento com o tempo e o espaço, isto é, com a história recente de
Angola. Jovens rapazes e, em menor escala, moças fazem evoluções
corporais sinuosas que respondem de modo contrafactual aos relatos oficiais
sobre a Angola contemporânea. Um engajamento social e político mais
explícito aparece no trabalho (letras, discurso e apresentação) do músico
Dog Murras e, embora ele possa representar um caso atípico, seu trabalho
tem tido efeitos que merecem análise. A esperança de progresso e os
desafios ao status quo ficam ofuscados na reinvenção do kuduro em
Portugal, pela banda Buraka Som Sistema, cuja música é descrita como
“kuduro progressivo”. Em outras palavras, as políticas progressistas do
kuduro produzido e consumido em Angola foram domesticadas e
reimaginadas como inovação musical no contexto português e euro-
americano, enquanto nas favelas da Bahia elas marcam um clamor pan-
africano ao autoaprimoramento e ao engajamento social.

Produzidas em Luanda basicamente por rapazes e por algumas moças,
música e dança kuduro baseiam-se em formas anteriores da música popular
urbana de Angola. Assim como os músicos angolanos dos anos 1960 e 1970
que produziam um tipo de música conhecida como semba, os músicos do
kuduro são cosmopolitas conscientes, oriundos dos musseques de Luanda e
engajados na crítica social local, mas afirmando ao mesmo tempo o seu
lugar no mundo. A música semba dos anos 1960 e 1970, essencial para o
desenvolvimento de uma consciência política e de um senso de
angolanidade, arrebanhou um pequeno público em Portugal, em suas outras
então colônias africanas (Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique) e no
Brasil – mas passou quase despercebida fora desses contextos lusófonos.

Parte da novidade do kuduro, em comparação com outros tipos de música
angolana, está, portanto, em sua visibilidade e projeção global – não em um
senso intrínseco de alcance mundial, mas antes em sua mobilidade e em seu
público, numeroso além das fronteiras de Angola e fora do continente
africano. Tomando a globalização em um sentido totalizante, o título de um
recente artigo na revista Universo , uma publicação de luxo produzida pela
Sonangol (companhia estatal de petróleo de Angola), proclama o kuduro
como “O ritmo angolano que está sacudindo o mundo”. O kuduro não é,
contudo, nem encontrável nem apreciado uniformemente ao redor do
mundo. Seu público está, em vez disso, localizado em regiões adjacentes aos



dois lados do Atlântico e é justamente essa especificidade que sinaliza o
envolvimento do kuduro em vários estágios da globalização e em vários
imaginários transnacionais (incluindo o afrodiaspórico, o luso-imperial e o
socialista internacional).

Trilhando um caminho pós-colonial previsível, o kuduro alcançou Lisboa e
seus subúrbios por intermédio das comunidades de imigrantes angolanos.
No entanto, nos subúrbios de Lisboa, é visto como uma prática musical
africana, mais do que especificamente angolana. ² Por intermédio de uma
banda lisboeta (Buraka Som Sistema) – que não é originalmente de Angola –,
o kuduro chegou às casas noturnas de música techno de Londres e Nova
York. A artista anglo-cingalesa M.I.A. excursionou com a banda Buraka em
sua primeira viagem a Angola, para produzir a trilha e o vídeo Sons do
kuduro e ajudar assim a consolidar credenciais de autenticidade da banda.
Dog Murras fez turnês pela Espanha e pela Holanda, apresentou-se no
carnaval brasileiro (em Salvador) e sacudiu casas noturnas de Paris com a
dança e a música kuduro. Embora esses pareçam ser percursos globais
previsíveis num mundo saturado pela mídia, um olhar mais atento mostra
que os movimentos e práticas do kuduro revelam processos históricos,
sociais, econômicos e políticos complexos, que envolvem tanto atores
estatais quanto não estatais.

A música pós-colonial e o final do período colonial

É sob uma ótica pós-colonial que vejo Dog Murras, e por associação o
fenômeno mais amplo da música kuduro. Seguindo a prática de Stuart Hall
em “When was the post-colonial? Thinking at the limit” [Quando foi o pós-
colonial? Pensando no limite], tomo aqui o pós-colonial menos como um
indicador histórico (isto é, aquilo que sucede o período colonial) do que
como uma indagação sobre a nação. ³ Tal perspectiva pós-colonial vê a
nação como não teleológica e a considera como algo inacabado, e talvez
mesmo inacabável. Mas primeiro algumas observações sobre o final do
período colonial (mais ou menos entre 1961 e 1974) e a música conhecida
como semba – um tipo de música do período da luta armada pela liberação,
associada a uma consciência nacional popularmente arraigada.

Desde que surgiu nos anos 1950, a música popular angolana tem tido uma
relação próxima e conflituosa com as ideias de nação e nacionalismo. Ela
floresceu nos anos 1960 e 1970 e foi assim contemporânea, embora
fisicamente distante, da luta guerrilheira que era travada do exílio ao longo
das fronteiras de Angola. Através da música, os angolanos urbanos
construíam, cantando e dançando, a sua nação, ao mesmo tempo em que
desenvolviam expectativas com relação ao nacionalismo. Em um sistema
colonial que não oferecia nenhuma participação política aos africanos, os
músicos populares representavam a própria nação. A nação se constituía no
som do semba (que conjugava instrumentos e temas locais com sonoridades
e tecnologias estrangeiras); no modo como músicos e público se vestiam; e
na autonomia cultural, ainda que não econômica, que a música representava
para os angolanos urbanos. Os músicos angolanos e seus fãs criavam um
som e um estilo cosmopolitas e se afirmavam como iguais a seus pares na
metrópole portuguesa. De fato, tanto no jeito de vestir quanto
musicalmente, os músicos frequentemente visavam além da metrópole para



alcançar um lugar ao lado dos criadores de tendências internacionais. Em
outras palavras, o controle econômico e político de Portugal sobre Angola
não revertia em hegemonia cultural. Assim também hoje em dia os
kuduristas exploram e visam um mundo cujos horizontes ficam além de
Portugal e até mesmo dos países lusófonos.

Como muitos moradores das cidades africanas, especialmente da capital,
Luanda, os músicos do semba e suas famílias viviam em musseques e
participavam das lutas por sustento e educação que ali marcavam a vida
cotidiana. Suas canções criticavam indiretamente o colonialismo e as
intrigas mesquinhas, além do comportamento antissocial de alguns
moradores dos musseques. Mas a qualidade da música não residia
primordialmente em sua mensagem política. A música só era boa se fizesse
as pessoas dançarem. Assim, foi nas pistas de dança e na camaradagem das
casas de shows onde as bandas tocavam que um senso de autonomia
cultural, e não apenas um espírito de reivindicação, ganhou força. A liquidez
econômica e a soberania cultural fundavam o imaginário de nação dos
angolanos urbanos. A soberania política se tornou imaginável porque eles já
haviam garantido uma independência cultural.

Tanto antes quanto depois que os angolanos alcançaram a independência
política, um grande número de músicos aderiu ou ao MPLA (Movimento
Popular para a Libertação de Angola) ou teve ali alguma atuação. Na
verdade, depois do golpe militar de 25 de abril em Portugal, que depôs o
regime Salazar/Caetano, e muito antes que o partido chegasse a Angola
mais tarde, porém naquele mesmo ano, vários músicos formaram pequenos
núcleos de ativistas do partido. Esses pequenos núcleos prepararam Luanda
para a chegada da liderança partidária e organizaram milícias para proteger
os bairros de ataques de grupos de vigilantes civis brancos e militantes da
FNLA (Frente Nacional para a Libertação de Angola). ⁴ Quando o MPLA
chegou oficialmente a Luanda, em novembro de 1974, alguns dos músicos
mais populares viajaram pelo país com Agostinho Neto, ⁵ emprestando sua
fama e popularidade a uma plataforma política que era menos conhecida do
público angolano do que eles. ⁶

No fim dos anos 1970 e 1980, nos primeiros anos da independência, o
MPLA, então no poder, entrou em guerra com os movimentos nacionalistas
rivais, a FNLA e a Unita (União Nacional para a Independência Total de
Angola). Esta acabou sendo uma guerra civil entre dois lados, quando as
tropas do MPLA, com apoio cubano, eliminaram o poderio militar da FNLA.
O partido do poder adotou uma plataforma marxista-leninista e se
autointitulou um partido de trabalhadores em 1977, logo depois de uma
tentativa de golpe, seguida por um processo de expurgo dentro do partido
(processo este que implicou três dos músicos mais populares do final do
período colonial, que acabaram por ser assassinados). Os músicos
continuaram importantes para a vida social e política, mas não podiam mais
tocar a música do passado. A plataforma musical era agora nacionalista e
revolucionária; as prioridades desenvolvimentistas e políticas do Estado
eram dominantes. Para os músicos, o Estado tinha cooptado a música para
seus próprios fins políticos; algo que descrevem como a música tendo se
tornado politizada. Em termos práticos isso significava que o Estado
financiava a produção de discos, e muitos músicos, diante de sua penúria



atual, lembram desse período com enorme saudade. Na verdade, a liberação
de músicos e de outros artistas das folhas de pagamento do Estado e do
partido se seguiu à abertura para a economia de mercado em meados dos
anos 1980. ⁷ Desde aquela época, tanto novos músicos como Dog Murras
quanto outros mais velhos e mais estabelecidos se tornaram pedintes e têm
tido que mendigar o patrocínio financeiro da elite política abastada de
Angola. ⁸

As mudanças econômicas introduzidas em 1985 precederam e moldaram a
abertura política gerada pelas eleições de 1992. Vários estudiosos acreditam
que o gerenciamento que o MPLA fez da transição econômica, transferindo o
dinheiro público para o setor privado através de uma rede de clientelismo,
permitiu-lhe controlar a transição para um sistema pluripartidário, enquanto
se mantinha no poder e consolidava a hegemonia econômica. ⁹ Até certo
ponto, essas mudan ças políticas e econômicas diminuíram o controle direto
do Estado sobre o espaço cultural, abrindo-o assim para diversas novas
formas de música, como o kuduro, e para uma renovação do semba como “o”
som nacional. Os adultos e a geração de músicos que produziram o semba
inicialmente criticaram o kuduro por não ser autenticamente angolano – por
soar muito techno , muito estrangeiro. Mas os defensores e os detratores do
kuduro viveram uma espécie de reaproximação nos últimos dez anos, e
artistas como Murras e sucessos como “Estamos sempre a subir”, de Virgilio
Faia, legitimaram o novo gênero como, nas palavras do título do disco de
Murras, Bué angolano (Bem angolano), porque são um produto das
condições sociais, econômicas e políticas de hoje.

Mesmo tendo conseguido fazer valer sua legitimidade musical e sua
capacidade de simbolizar a angolanidade contemporânea, o que se constata
tanto pela aprovação de músicos mais antigos quanto pela popularidade
entre os jovens, o kuduro se diferencia do semba em importantes aspectos.
Extremos de riqueza e pobreza, intensos e numerosos deslocamentos
geográficos e sociais e os estragos (materiais e psíquicos) de cerca de trinta
anos de guerra civil caracterizam Angola atualmente. Os músicos no final do
período colonial tinham os recursos, embora limitados, de uma incipiente
indústria fonográfica, acesso a crédito comercial para comprar instrumentos
e uma rede nascente de vendedores comerciais. Depois da independência,
os músicos que estivessem preparados para produzir música “panfletária”
conseguiam oportunidades de fazer shows , gravações e viagens
proporcionados pela generosidade do Estado.



Hoje em dia, entretanto, os músicos precisam contar com os próprios
recursos e com o patrocínio de amigos da presidência e afiliados do partido.
¹⁰ Diferentemente do semba, a música kuduro pode ser produzida com pouca
infraestrutura ou investimento. De acordo com António Tomas, um
antropólogo que trabalhou extensamente em Roque Santeiro, ¹¹ os
aspirantes a kuduristas, muitos dos quais são cobradores nos
candongueiros, ¹² produzem fitas cassete em estúdios caseiros, contendo
covers de músicas famosas seguidas de composições originais. Eles então
tocam essas fitas nos aparelhos de som dos candongueiros, fazendo pesquisa
de mercado e promoção, ao mesmo tempo em que trabalham na sua
ocupação principal. Aqueles que fazem sucesso por essa via podem
conseguir outras oportunidades de gravação se kuduristas consagrados,
políticos ou DJs de rádio escutarem e apreciarem suas músicas. ¹³

Considera-se hoje em geral que o kuduro atual, tendo começado em meados
dos anos 1990 nas discotecas do centro da cidade, se desenvolveu passando
por diferentes estágios e, contando com três gerações de artistas, hoje em
dia é produto dos musseques. ¹⁴ A primeira geração (incluindo artistas como
Sébem, Virgilio Faia, Tony Amado e os Radicais) é tida como a criadora do
gênero (embora as disputas continuem sobre o que aconteceu, quando,
quem foi o primeiro etc.). A música dessa geração é descrita como “música
de animação” – música para fazer as pessoas dançarem, tipicamente
superficial em termos de conteúdo, mas cheia de energia, de batidas
vibrantes, música da qual “Estamos sempre a subir!” é um exemplo clássico.
A segunda geração (Nakubeta, Come Todas, DJ Killamu, Puto Prata, Os
Lambas, Fofandó, Noite e Dia) desenvolveu o conteúdo e a batida da música,
acrescentando rimas e refrões mais complexos, e começou a produzir
videoclipes. A terceira geração de artistas (Bruno M, Agre G, Puto Tuga,
Puto Lilas) oferece letras mais elaboradas, propõe desafios verbais com
outros artistas (chamados bifes) e se identifica com bairros específicos em
Luanda. É claro que essas distinções entre gerações são exageradas e que
os artistas mais antigos continuam a tocar e a desenvolver o gênero. Sébem,
na verdade, apresenta um programa de televisão chamado Sempre a subir!
, que é dedicado ao kuduro. A música kuduro está “sempre a subir” e, como
provam as biografias de alguns kuduristas, como a do popularíssimo Bruno
M, o kuduro pode alavancar o desenvolvimento pessoal e a mobilidade
social: da criminalidade para os palcos. ¹⁵

A dança kuduro

Um dos aspectos mais fortemente distintivos do kuduro é a sua dança.
Enquanto os gêneros de música e dança em Angola – desde o rebita (no fim
do século XIX), o semba (dos anos 1950 aos anos 1970), o quizomba (nos
anos 1980 e 1990), até o tarraxinha (hoje em dia) – se ligam intimamente e
constituem-se mutuamente, o kuduro é diferente. Ao contrário de outros
gêneros, não se trata de uma dança a dois, embora seja certamente um
evento social. É dançado nas ruas dos musseques por crianças pequenas e
jovens, assim como nas casas de classe média, durante festas e mesmo em
eventos das elites políticas, como casamentos e comemorações públicas de
aniversário. Apesar da presença disseminada da dança, sua origem social e
sua alma criativa estão no musseque.



Contrariando a tendência geral de priorizar a música sobre a dança (a
música precede a dança; a dança segue a música), alguns angolanos
insistem que a dança kuduro começou antes da música kuduro. Aliás, o
gênero foi conhe cido como “batida”, e várias danças antecederam o kuduro,
incluindo “gato preto” e “açúcar”. Mas o nome que pegou foi kuduro. Com
certeza, o nome do gênero “kuduro” – cu duro ou traseiro duro – descreve
uma forma de dança tanto quanto o tipo de som que marca a música, senão
mais. Um dos criadores do kuduro – Tony Amado – diz que a dança deu
origem à música. A dança kuduro, ele alega, é inspirada por alguns
movimentos feitos por Jean Claude Van Damme em uma cena de filme na
qual, meio bêbado, ele dança de um jeito desajeitado, balançando
rigidamente os quadris para todos os lados. Imitando a dança de Van
Damme, Amado depois fez uma música que combinasse com a dança e com
a letra básica: “dance, dance, Van Damme, dance”. A própria dança é,
talvez, menos sobre um traseiro duro do que sobre as duras condições em
Luanda e o fato de que, para sobreviver lá, é preciso ter dureza. Na verdade,
de acordo com Albano Cardoso, esse sentido de kuduro existe desde o fim
dos anos 1970, quando o refrão “ah, eu aqui, sempre cuduro!” (eu aqui indo
adiante apesar das dificuldades) era comum. ¹⁶

A palavra “kuduro” descreve somente um dos movimentos associados a essa
dança. É mais comum que os dançarinos do kuduro sejam descritos como se
dessem a impressão de “não terem ossos”. ¹⁷ As condições materiais em
Angola (resultado da guerra e da má administração) – prédios dilapidados,
falta de infraestrutura, doenças, falta de saneamento e altas taxas de
desemprego – são de triturar os ossos de tão medonhas. Então melhor é não
ter ossos – ou pelo menos saber como manipulá-los – do que tê-los
triturados.

Durante a guerra civil (1975-2002), os corpos de jovens e particularmente
de jovens rapazes eram objeto de violência – perpetrada tanto pelo Estado
do MPLA, quando atacava os musseques de Luanda à noite para arrebanhar
jovens para a frente de combate, quanto pelas forças rebeldes da Unita, que
também recrutavam à força rapazes e moças, meninas e meninos, para seu
exército. Os últimos anos da guerra produziram ondas de populações
migrantes das áreas rurais para as urbanas, especialmente em Luanda. Seus
corpos, e aquilo que conseguiam carregar consigo, eram a base sobre a qual
tinham que reconstruir sua vida. Muitos desses novos imigrantes
sobrevivem na capital em empregos na economia informal, como vendedores
ambulantes, como motoristas e trocadores em candongueiros, como
vendedores de comida, ou prostituindo-se. Eles usam o próprio corpo para
transportar suas mercadorias, ter uma renda ou fugir da polícia econômica.
¹⁸

Filip de Boeck e Abdou-Malique Simone afirmam que nas cidades africanas,
“ao lado do corpo da árvore, a principal unidade ou elemento infraestrutural
é o corpo humano”. ¹⁹ Refletindo sobre os jovens que fazem musculação em
academias de ginástica improvisadas ao ar livre em Quinxasa, no Congo, De
Boeck afirma que o corpo é a única infraestrutura merecedora de
investimento. Da mesma forma, em Luanda o corpo é o ponto de partida da
sobrevivência econômica e física e o locus de investimentos materiais e
psíquicos. Esse é um sinal da marginalização gerada pelo capital



internacional e pelo Estado: um tipo de confinamento solitário no espaço
corporal, que limita o modo como os moradores pobres da cidade podem
engajar-se econômica e politicamente. ²⁰ Ao mesmo tempo, o corpo pode ser
o lugar de reafirmação de humanidade em face do aspecto desumanizador
das relações políticas locais e econômicas globais. Sobre a juventude em
Quinxasa, de Boeck nos diz ainda:

o corpo é um dos poucos locais na cidade que permitem aos congoleses
transcender as funcionalidades cruas da vida como mera sobrevivência. O
corpo é o local no qual as geografias pessoais e coletivas, as experiências e a
imaginação podem se encontrar e se fundir. É um lugar no qual desejo e
nojo, ansiedade e sonho se materializam. Através destes, o corpo sempre
produz uma sobra e oferece um caminho para algo mais, um extra, uma
estética fugidia não oferecida pela dureza da cidade e suas infraestruturas
de degradação. ²¹

Quando a juventude angolana dos musseques dança o kuduro, ela se refaz
corporeamente, encena sua sobrevivência e às vezes tira daí seu sustento.

Assim como os produtos e serviços em Luanda e em outras cidades africanas
são decompostos em suas mínimas unidades comerciáveis – um saco plástico
d’água; um cigarro ou um fósforo; um pedaço de chiclete; um frasco de
uísque do tamanho de um vidro de ketchup ; uma lata de extrato de tomate
cheia de amendoins –, os dançarinos do kuduro subdividem o próprio corpo.
Eles elaboram os menores movimentos, controlam mínimas alternâncias de
contrações musculares e expressões faciais, convertendo-as em floreios
acrobáticos que dramatizam as maneiras como são maltratados por forças
externas, espancados por socos invisíveis, mas sempre conseguindo resistir-
lhes. A rapidez e leveza dos movimentos demonstram um domínio sobre a
gravidade das circunstâncias. ²² Contorções – bochechas e barrigas
encolhidas, olhares desvairados e quedas súbitas no chão – exibem a
violência feita contra o corpo, a criatividade exigida para a sobrevivência
sob tais circunstâncias (o primeiro sucesso de Dog Murras de fato
proclamava: “o sofrimento na cidade aumentou a criatividade”) e a beleza
que pode emergir da degradação. ²³

Os dançarinos do kuduro transformam sua terrível condição material em
matéria-prima cultural. Dançarinos mutilados – resultado de explosões de
minas terrestres, da guerra e de outras tragédias da vida em uma Angola
dividida pela guerra civil – transformam suas deficiências físicas em
patrimônio performático. ²⁴ A coreografia força os dançarinos a mergulhar
mais fundo nas suas circunstâncias de vida, ao mesmo tempo em que gera o
excesso, a margem de manobra que De Boeck fala. Nadine Siegert afirma
que dança e música kuduro não são simplesmente maneiras de lidar com o
trauma, sendo antes mais bem compreendidas como performances
autolegitimadoras, que enfatizam o estatuto de não vítima dos artistas, os
quais optam por se projetar como o guerreiro, o herói ou o agente. ²⁵ Em vez
de fugir à sua situação ou apagar a história ou a memória da guerra, os
dançarinos do kuduro relembram ²⁶ seu mundo através da dança (rejuntando
de forma diferente o que se desmembrara). Criticando a ideia de que a
dança é pré-discursiva e efêmera e, portanto, essencialmente desprovida de
história, Francesca Castaldi afirma que “a coreografia [é] uma forma de



escrita histórica que destaca a dimensão corporal dos sujeitos sociais como
o meio e o objeto da escrita”. ²⁷ Mas a dança kuduro não é histórica no
sentido mnemônico ou memorialista. Ao contrário, ela usa o corpo para
reagir às forças da história e da vida contemporânea, escrevendo uma
narrativa de triunfo contra as circunstâncias, lembrando o prazer e criando
um virtuosismo corporal em meio à poeira e à dilapidação dos musseques.

Os projetos do governo deixam invariavelmente desassistidos os moradores
dos musseques, criando amiúde, em nome da reconstrução nacional, apenas
mais dificuldade e mais deslocamentos. O kuduro articula esse trauma e a
fragmentação de uma nação, mas também oferece algumas formas
alternativas de reconstrução. Os dançarinos encenam um virtuosismo
microcorpóreo, afirmando uma soberania sobre seus corpos e espíritos. À
medida que os dançarinos recriam seus corpos para tomarem as rédeas de si
mesmos, eles produzem infraestruturas íntimas que, mesmo não sendo
revolucionárias, certamente incorporam uma política de contestação que
pode servir de base para novas comunidades e novos conjuntos de
interesses.

Dog Murras

Alguns kuduristas vivem bem à parte da realidade do musseque. Dog
Murras encarna o polo bem-sucedido do kuduro em termos de qualidade de
produção e financiamento. Ele não vem do musseque, mas de um bairro da
cidade, embora se esforce para levar seu trabalho aos subúrbios de Luanda
e para se identificar com eles. No início dos anos 2000, ficou muito famoso
entre os jovens angolanos e popular também entre os adultos, por suas
críticas sociais contundentes e ao mesmo tempo engraçadas e pela sua
valorização das coisas locais – comida, roupas, dança, música etc. Ele se
vale de práticas musicais conhecidas e verdadeiramente angolanas como a
fala indireta, a caricatura e o uso de cenários fantasiosos contrafactuais (isto
é, marcadores narrativos do tipo “e se...?”), que há muito estão evidentes na
produção da música popular urbana e em outras formas de produção
cultural angolana, em especial a literatura. ²⁸

A estratégia visual mais notável de Murras tem sido o uso de imagens e
símbolos da nação, especialmente a bandeira nacional. Apesar de Angola ser
oficialmente uma democracia pluripartidária desde 1992, o MPLA
permanece no poder, dominando tanto o governo quanto a política cultural.
Em 1996, a Comissão da Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de
redigir uma nova Constituição, concordou em adotar uma nova bandeira. ²⁹
O governo patrocinou um concurso de projetos gráficos, e, apesar de uma
nova bandeira ter sido selecionada, ela jamais foi adotada. ³⁰ Assim os
símbolos nacionais continuaram a ser aqueles associados ao MPLA, à
bandeira hasteada na independência de 1975 e às promessas socialistas da
Primeira República para a Angola pós-colonial. Em um texto escrito no início
dos anos 2000 no jornal alternativo A Capital , o escritor angolano José
Eduardo Agualusa apontou as ironias do uso continuado da bandeira da
Primeira República:

a bandeira rubro-negra, claramente inspirada pelo emblema do MPLA,
sempre representou o regime mais do que o país, e o regime que ela



representava não mais existe. Acho improvável, além disso, que se sinta
falta dele, já que não foi retirado por uma força exterior, mas sim demolido
pedra por pedra por aqueles que o construíram. Não faz sentido algum que
Angola continue a ser representada por uma bandeira socialista... O MPLA
de agora não tem, e não quer ter, qualquer conexão ideológica com o
movimento que criou a bandeira rubro-negra. ³¹

O argumento de Agualusa faz sentido. Mas o significado da bandeira é
menos estável do que ele imagina. O uso que Murras faz da bandeira vai
além do partido ou da capaci dade estatal de controlar seu significado,
demonstrando que várias interpretações de símbolos nacionais,
nacionalismo e patriotismo coexistem.

É possível que, ao vestir pela primeira vez roupas com os símbolos e as
cores da bandeira, Murras tenha agradado às elites do partido. No mínimo,
isso dava ao MPLA propaganda gratuita enquanto as eleições se
aproximavam, inicialmente planejadas para 2006, mas adiadas até 2008.
Houve, porém, outras consequências. A juventude angolana não só escuta a
música de Murras, ela o considera alguém capaz de ditar a moda. ³² O estilo
bandeira-chique foi também estimulado pela explosão de produtos
importados da China, que começou em 2003 e que tornou ubíqua na capital
a venda de roupas estampadas com bandeiras. No fim de 2005, o governo
baixou uma ordem oficial pedindo à população que não profanasse a
bandeira e outros símbolos da nação angolana. Voltando atrás apenas alguns
meses depois, o Estado passou a estimular a produção de roupas
estampadas com a bandeira, quando Angola se classificou para a Copa do
Mundo.

Por que teria o governo reagido de forma negativa, mesmo que brevemente,
ao uso de trajes patrióticos? Se qualquer um pode comprar e usar a
bandeira, se ela se torna um produto, então seu valor despenca. Na verdade,
atribuir um valor monetário aos símbolos nacionais é algo que profana o
sagrado à medida que o realoca no mundo material. A dispersão dos
símbolos nacionais em camisetas, bonés e lenços desafia uma economia de
valor simbólico baseada na raridade e atrelada a rituais de Estado. ³³ Os
políticos, para quem o controle social é a estratégia básica de governo,
devem se preocupar com a possibilidade de a acumulação de símbolos
nacionais em roupas e acessórios promover um sentido de apropriação da
nação. E o que é pior: devem temer que a nação, como outros produtos,
possa ser trocada, descartada ou vendida em segunda mão em um dos
inúmeros mercados de rua de Luanda. Quando jovens fãs da música de
Murras vestem a bandeira, estão recriando para si mesmos o nacionalismo.
Podemos até imaginar que estão reinstituindo uma visão e um conjunto de
expectativas mais socialistas e igualitárias, diante de um governo que não
tardou em abandonar tais valores arcaicos em nome de uma economia de
privatização. Os músicos do semba do fim do período colonial perfazem um
movimento semelhante, quando manifestam saudade da República socialista
dos primeiros tempos da independência. ³⁴

A intervenção de Murras não se limita à indumentária. As letras das
músicas, e os sentimentos por elas expressos e gerados, reivindicam para os
angolanos a angolanidade e a nação. Ao imaginar a vida e a política a partir



da perspectiva dos musseques, e ao ler a mudança social e econômica pelo
ponto de vista da gente comum, Murras critica tanto os males sociais locais
quanto as velhacarias políticas.

Críticas à elite cuidadosamente elaboradas dirigem-se de forma virulenta
contra práticas sociais e privilégios, sem jamais revelar nomes, mesmo nos
casos em que Murras, às vezes, faz caricaturas de políticos. O próprio
Murras não está isento de ligações com essa elite. Quando surgiu no
mercado, causando estardalhaço em 2002 com a música “Aqui ‘Tas”, houve
rumores de que era financiado por um dos assessores mais próximos do
presidente e/ou por um general militar poderoso na época. Isso pode ou não
ser verdade. Mas as dificuldades que o angolano médio enfrenta para ter
comida na mesa, que dirá para conseguir produzir um CD , sem falar no
aspecto patriótico do terceiro e do quarto CDs de Murras, tornam tais
rumores críveis. Entretanto, um olhar mais detido revela que Murras forja
um nacionalismo mais complexo e ambivalente do que se possa imaginar, e
que ele não ancora sua música, moda ou política no que querem o Estado ou
os amigos do presidente. ³⁵

O primeiro dos dois discos é Bué angolano (Bem angolano). O público
americano vê, acima de tudo, um rapper , e parte logo para uma análise,
positiva ou negativa, da hegemonia cultural americana. Mas basta escutar
essa música e sua letra para perceber como essa análise é limitada. Embora
muitas setas apontem para a globalização, o fato é que esta é sempre
mediada e articulada pelo que é local: fabricantes chineses vendem camisas
angolanas; Murras, um músico angolano, canta uma cançoneta para um
produto angolano chamado “Cola americana”; e Che Guevara e Bob Marley
(ídolos da cultura pop da juventude americana) soam diferente em país
africano, com um governo que já foi marxista-leninista e onde a
solidariedade cubana ajudou a garantir a independência angolana contra os
ianques imperialistas e as forças racistas do apartheid . Che pode muito bem
representar as promessas não cumpridas da revolução e Marley os sonhos
ainda não realizados de uma solidariedade pan-africana em lugar de
evocarem uma impressão vaga de charme cosmopolita.

As músicas nesse CD enfatizam a importância da cultura local e da vida nos
musseques. Da primeira faixa, “Filhos querem pão”, até a última, “Cayaye
ao vivo” (sobre a falta de vergonha dos jovens), as letras e as músicas
revalorizam as práticas culturais angolanas, lamentam as condições locais,
criticam o comportamento antissocial e às vezes invocam um mundo no qual
a injustiça é reparada ou a utopia é imaginada. Mantendo-se fiel ao que
caracteriza boa parte da música angolana, seja ela semba, quizomba ou
kuduro, Murras faz as pessoas dançarem enquanto cantam as dificuldades
da vida diária. Ele transforma as lutas e tragédias individuais e cotidianas
em músicas dançáveis. Ao contrário dos músicos do semba dos anos 1960 e
1970, Murras não canta em idiomas locais como o quimbundu (ainda que
use uma ou outra frase aqui e ali); faz, entretanto, uso da gíria local ou
calão, e de um português no qual a dicção e a pronúncia são profundamente
marcadas por estruturas e sons do quimbundu. ³⁶

Em “Nosso é nosso”, Murras canta sobre a identidade. Depois de uma lista
de danças que ele diz serem “nossas” e de uma lista de comidas angolanas



que “não vão te matar”, ele afirma: “vergonha suja vai te matar, o truque
sujo vai matar, vaidade suja vai te matar, o orgulho sujo vai te matar”, e
depois “kazacuta não mata, o kabreko não mata, a kabetula não mata, o
kuduro não mata. O musseque é o musseque, o musseque não mata, o
musseque é o musseque, nós viemos do musseque” etc. “Nosso é nosso”
exalta a comida e a dança de Angola enquanto denigre os comportamentos
antissociais ligados a um individualismo inescrupuloso mais identificável
entre as elites políticas, mas certamente também encontrado entre os
moradores dos musseques.

Na canção “Carta da mami”, Murras pinta um cenário urbano comum, sob a
forma de uma carta enviada de uma mãe para seu filho, que se encontra
trabalhando fora do país. Ela tenta convencê-lo a voltar. Escrita pouco tempo
depois dos acordos de paz de Luena, assinados entre o MPLA e a Unita em
maio de 2002, essa canção representa tanto a esperança quanto o
pessimismo dos angolanos diante do que esperavam que seria uma nova
administração política. Murras combina versos que falam sobre os
problemas da vida em Angola com refrões vibrantes, em que a mãe diz ao
filho que volte logo porque tudo está prestes a mudar: os versos “Eu levanto
às 5/ Só de volta às 20... Filho lá em casa/ morrem de fome” são
imediatamente seguidos por “Ahhh, alegria é bué/ As coisas vão mudar/ Sai
já de fora/ Ai-ué, meu filho, ué/ Alegria é bué/ Já chegou a paz em Angola/
Volta já, já, já”. A letra retorna em seguida a descrever as condições: “Nosso
bairro é o mesmo/ Metade é estrangeiro/ ‘Tão dormindo na sala, na esteira/
Pra alugar os quartos”. Claramente são os estrangeiros os que mais se
beneficiam, pelo menos até agora, da paz recente. Assim, Murras desfere
seus golpes contra a situação infeliz, mas não diretamente contra o Estado,
uma técnica que já havia sido elaborada pelos músicos do semba nos anos
1960 e 1970.

O projeto de Murras, da forma como ele o formula, é social e cultural; já
declarou em entrevistas que trabalha por Angola, pelo povo e por Deus. ³⁷
Suas fontes de inspiração são Che Guevara, Nelson Mandela, Fidel Castro e
Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, porque eles “representam
o patriotismo e a luta pela causa do povo oprimido”. ³⁸ É importante notar
que ele não menciona o presidente atual, José Eduardo dos Santos, e que
todas as figuras mencionadas são da esfera política, e não da esfera cultural.
Isso é o mais próximo que Murras chega de falar explicitamente sobre
política. Ainda assim, muitas de suas músicas têm implicações políticas,
quando se presta um pouco mais de atenção à sua crítica social. Por
exemplo, em “Carta da mami”, compreende-se de modo geral que os
estrangeiros só podem ficar em Angola com a bênção das elites políticas, e
assim, indiretamente, essas elites se tornam o objeto de reflexão, senão de
crítica, ainda que cheguem a ser nomeadas.

Na canção mais diretamente política do disco, “Sonho de um angolano”,
Murras sonha que é o presidente. Não se trata, porém, de uma fantasia ou
devaneio de poder. Por um lado, a canção reflete o que talvez seja um
sentimento comum: muitos angolanos gostariam de despertar daquilo que,
política e economicamente, nos níveis macro e micro, tem sido um pesadelo.
Por outro lado, a música é uma crítica à política e à corrupção que privam o
povo dos serviços sociais e das necessidades mais básicas, ao mesmo tempo



em que recheiam os bolsos dos membros da elite, que, em suas
caminhonetes esportivas, podem deslizar por sobre os buracos e o lixo
acumulado nas ruas de Luanda. ³⁹ Ao mesmo tempo, a música oferece uma
desculpa conveniente para o presidente atual, a de que são os
intermediários entre ele e o povo que estragaram tudo. Por exemplo, Murras
canta:

Haaa Agora é que eu estou a perceber

as encomendas afinal não estavam sendo distribuídas conforme o despacho]

Agora, vamos rever o meu staff

Porque, afinal, aqui dentro, não estamos a lutar todos pela mesma causa]

Vamos ter de cumprir

Primeiro o angolano, depois o muangolê

E depois o angolano, depois ajuda os outros

Eu não quero saber, vou ter que prender quem está a bumbar male

Quem está a nos pairar (lixar)

Denegrir minha posição, pá.

Mas é claro que isso também poderia ser apenas parte do sonho.

Na disco seguinte, Pátria nossa , Murras troca os trajes estampados com a
bandeira angolana por um estilo africano mais genérico e estereotípico –
contas, faixas e munhequeiras. Uma tatuagem de Che é visível no seu bíceps
direito, invo cando a guerrilha transnacional dos oprimidos. Mas o olhar de
Murras é o que mais me intriga. Ele se volta para o céu, chamando nossa
atenção para um poder maior, enquanto a terra, na forma do território
angolano superposto pela bandeira, ocupa o canto inferior, bem fora do
campo de visão de Murras. Seus agradecimentos incluem um pedido, feito
como prece: “Sou uma vítima, o símbolo de algum movimento/ preenchido
por jovens insatisfeitos/ mantenha-me por favor ligado a estas pessoas”. ⁴⁰ A
primeira música do disco mantém o tom religioso. É uma interpretação do
Hino Nacional cantada por um famoso cantor gospel de Angola, Dôdô
Miranda. Não se trata aqui de usar a religião como fuga. Ao contrário,
voltar-se para um poder supremo é uma maneira de chamar atenção para os
que estão no poder no universo material, e de pedir-lhes satisfações. É uma
maneira de falar à juventude insatisfeita, que Murras diz representar. Como
outros símbolos associados ao MPLA, o Hino Nacional “Avanté a Revolução”
está imbuído da linguagem do socialismo internacional, um fato que
sublinha a ironia que há em conferir-lhe uma sonoridade gospel, apelando a
eleitorados muitas vezes desconsiderados ou mesmo perseguidos pelo
Estado, especialmente nos dias em que Angola era uma República socialista.

Bué angolano , tanto no título quanto no conteúdo, afirma a angolanidade.
Pátria nossa vai além e encoraja o patriotismo, ao defender a posse da terra
pátria. Este patriotismo é, no entanto, reinventado. Isto posto, diga-se que é



reinventado dentro de certos limites que não tragam problemas para Dog
Murras. Tendo resgatado a angolanidade e os símbolos da nação para o povo
e para os musseques em Bué , quando Murras diz “nossa” e “nós” em Pátria
nossa , trata-se de um “nós” mais amplo do que aquele que os políticos
normalmente imaginam. As músicas nesse disco têm uma sonoridade
diferente – a angolanidade é agora mais aparente no nível sonoro, em que
predominam ritmos kazacuta (a base para muitas danças de carnaval). Vale
lembrar que a palavra “kazacuteiro” refere-se não somente àqueles que
dançam a kazacuta mas também àqueles que malandramente causam
confusão. Nesse sentido, Murras é como um malandro que joga com as
regras do nacionalismo e do patriotismo. Contudo, as letras de Pátria nossa
são críticas sociais dirigidas mais ao comportamento antissocial do que
propriamente aos políticos.

Seu mais recente CD , Kwata-Kwata , segue de forma mais decidida nessa
direção. Tanto na capa quanto nas canções, os símbolos da nação são
marginalizados ou estetizados, em benefício de uma aparência neonativa
mais alternativa: peles de animais, contas e um lenço consumam uma
mensagem de orgulho, amor fraterno, e também de crítica ao egoísmo, às
atitudes traiçoeiras e à disposição de avançar a qualquer preço. Atrás de
Murras, vê-se uma parede típica de alguns musseques, sugerindo sua
origem e seu pertencimento. No lugar do mapa do país coberto pela
bandeira, está o curioso símbolo do puritanismo cultural americano – o selo
de classificação indicativa escrito em inglês. Assim, uma marca global
substitui uma marca nacional. Novamente, trata-se menos de um
imperialismo cultural americano do que do uso que Murras faz do símbolo
em questão para dizer algo. Uma vez que as letras do CD não apresentam,
de fato, “conteúdo explícito”, a quem se dirige a advertência?

Em última instância, a pretensão de Murras não chega a ser completamente
política, mantendo-se no terreno mais seguro da política cultural e social.
Seu single de 2008, “Angola bwé de caras”, trouxe-lhe complicações
políticas. A letra evoca as grandes disparidades sociais e econômicas entre
os ricos e os pobres de Angola e associa os ricos à elite política (“patrão
kota”): “Angola do rico é rico, muito conceito com preconceito/Angola do
pobre é pobre, que nasce pobre e morre pobre”. ⁴¹ Dizem que a música foi
banida das rádios ⁴² e criticada em uma carta escrita por uma das filhas do
presidente José Eduardo dos Santos, Tchizé dos Santos – ironicamente a
dona da revista de luxo Caras , e publicada na edição semanal do Seminário
Angolense . Na carta, a sra. Santos afirma que Murras “não deveria
fomentar a desunião e a frustração em que vive todo o povo angolano”. ⁴³ No
entanto, conforme aponta Christine Messiant:

A ênfase na união e na reconciliação não serve, como alguns poderiam
supor, ao propósito de juntar todas as forças políticas em prol da
democratização. Serve, em vez disso, à intenção de conclamar todos os
grupos a se mobilizar em torno da bandeira do MPLA, ainda hoje vista como
um sinônimo da nação angolana. ⁴⁴

As críticas da sra. Santos em nada diminuíram a enorme popularidade de
Murras. Na verdade, seu uso de símbolos nacionais – poder-se-ia dizer, sua
reapropriação dos símbolos nacionais – talvez venha promover nos jovens



uma conscientização de seus direitos de reivindicação perante o Estado e de
sua obrigação de engajar-se na política, em um momento que o etos
predominante é o da descrença. A vinda de Murras para o Brasil, para
trabalhar com músicos baianos, e a transferência de seu website para um
servidor brasileiro (www.dogmurras.com.br) insinuam um aprofundamento
em seu discurso sobre o compromisso social e uma diminuição de suas
relações com o patrocínio político angolano. Em 2008 ele anunciava em seu
site : “Dog Murras está no Brasil desenvolvendo trabalho social, realizando
estudos de administração e produzindo o seu próximo CD ”. A vinda se
seguiu a um desentendimento, em 2006, com seu ex-patrocinador, Jonivaldo,
e seu porta-voz, Arsénio António, os quais, na época da separação, acusaram
Murras de ser “ingrato e não muito patriótico”. ⁴⁵ Um comentário revelador
sobre as operações e expectativas envolvidas nas relações clientelistas.

O kuduro em Portugal

O kuduro também atravessou o Atlântico, chegando até Portugal.
Inicialmente, o kuduro entrou em Portugal por intermédio da comunidade de
imigrantes angolanos, mas a música encontrou público e seguidores entre os
jovens da classe média portuguesa. Embora um artigo na imprensa angolana
sugira que o kuduro está em toda parte em Portugal – tocado nas discotecas
de Lisboa e nos intervalos dos jogos no Estádio da Luz –, insinuando que se
trata de um gênero extremamente popular entre os jovens em Portugal, um
olhar mais detido mostra que o estatuto do kuduro na antiga metrópole é
complexo e controverso. ⁴⁶ Uma leitura otimista poderia fazer crer em um
Portugal multicultural, que estaria se enriquecendo com os bens das antigas
colônias, ao passo que uma leitura mais descrente diria que se trata de
apropriação cultural. As complicadas relações econômicas, políticas e
culturais de Portugal com a antiga colônia de Angola fazem com que
qualquer das duas leituras seja reducionista. ⁴⁷

Posso apenas oferecer pensamentos preliminares sobre algumas dessas
complexidades em jogo aqui; e vou analisar o Buraka Som Sistema (BSS) – o
representante mais popular do kuduro em Portugal e seu principal
divulgador no resto da Europa –, ⁴⁸ com vistas a refletir sobre a recepção do
kuduro e sua reinvenção em Portugal e alhures. O kuduro em Portugal não
se limita ao BSS. Um número enorme de vídeos de kuduro no YouTube
comprova seu sucesso nos subúrbios de Lisboa, entre os jovens africanos ou
descendentes de africanos. Esses jovens constituem o público diaspórico,
cujo consumo e produção de kuduro se encaixam bem na noção elaborada
por Arjun Appadurai de fluxos culturais que mantêm as diásporas e as terras
natais conectadas. ⁴⁹ No entanto, graças à banda Buraka Som Sistema, que
produziu o assim chamado “kuduro progressivo”, o público português do
kuduro se expandiu para a juventude de classe média com pouca ou
nenhuma ligação com as ex-colônias africanas ou com Angola em particular.
Estes são, contudo, filhos e netos daqueles que se lembram e daqueles que,
além disso, participaram das guerras coloniais de Portugal no continente
africano.

O Buraka Som Sistema é composto de um núcleo de quatro músicos, dois
angolanos e dois portugueses, e mais uma série de colaboradores. ⁵⁰ O
kuduro angolano é frequentemente descrito como um produto dos



musseques, dos subúrbios de Luanda, mesmo que isso não seja verdade. Ele
foi inicialmente produzido nas discotecas do centro da cidade e “pegou” nos
musseques que, hoje em dia, são a sua fonte principal. O kuduro do Buraka
Som Sistema ostenta uma origem suburbana – “Buraka” vem do bairro
Buraca, no subúrbio lisboeta de Amadora. Buraca é um bairro com uma
grande população imigrante africana, primariamente vinda de países Palop.
⁵¹ Notando que Buraca tem uma das maiores concentrações de imigrantes
angolanos, Guiot afirma que “a escolha do nome Buraka Som Sistema é uma
tentativa de afirmar sua produção cultural como uma manifestação artística
da juventude da periferia de Lisboa”. ⁵² Fundada em 1979, apenas cinco
anos após o golpe militar e a transição para a independência nas antigas
colônias portuguesas, Amadora é um lugar onde o “império contra-ataca”,
uma espécie de sul global ocupando a periferia urbana do norte. Isso está
marcado ortograficamente no nome da banda, em que a letra “c” no nome
do bairro vem substituída pela letra “k” no nome da banda. Trata-se de algo
que marca a africanidade e a alteridade no nome da banda. ⁵³ O som “c”
velar é graficamente representado por “k” em quimbundu e em outras
línguas banto nigero-congolesas (de forma análoga à citada alteração da
grafia do título da canção com uso de “k”), assim como nas línguas crioulas
de Cabo Verde e Guiné-Bissau.

A música que o BSS toca é chamada de “kuduro progressivo” por causa de
sua sonoridade techno e eletrônica. Em outras palavras, o termo
“progressivo” aqui diz respeito ao plano musical; e o som do Buraka é
caracterizado como de vanguarda. Esse status é reforçado pelo fato de sua
música ter sido escolhida por DJs europeus de sucesso, que tocam em
danceterias ao redor do mundo.

No primeiro hit do Buraka “Yah” (uma expressão tipicamente angolana),
Petty – uma das duas vocalistas nascidas em Angola – canta um rap numa
batida acelerada, proclamando sua proeminência como kudurista em
Luanda: “Na pista Petty é que comandá/ Do Baleizão a Maiangá/ Isso é
dômbolô sem os Langa”. Ela afirma seu domínio sobre a geografia do centro
da cidade de Luanda (do Baleizão ao Maianga) e descreve e eleva o kuduro
como um “dômbolô [ritmo da vizinha República Democrática do Congo] sem
os congoleses”, para os quais ela usa o termo pejorativo angolano para
referir-se aos congoleses: “Langa”. Petty também menciona comidas e
bebidas locais (o “sorvete de múcua” e a cerveja angolana Cuca). No
sucesso seguinte da banda, Petty proclama “meu kuduro é tipo rebita”,
referindo-se à dança que foi popular em meio à elite urbana de Luanda no
fim do século XIX e início do século XX, assim associando uma linhagem
angolana elevada à música do Buraka. Essas letras sem dúvida evocariam
Angola para falantes do português, mas são uma referência perdida para a
maioria dos europeus não falantes do idioma, e talvez agora também para
alguns norte-americanos, que são fãs da música do BSS fora de Portugal. ⁵⁴

Sonoramente esse kuduro é muito mais eletrônico do que aquele produzido
em Luanda, seja o kuduro feito nos musseques, seja aquele feito nos
estúdios por artistas como Dog Murras, Sebém e Tony Amado. Esse som
eletrônico, sua batida techno , é o que atrai o público europeu que gosta de
dançar, e o que gerou o termo “progressivo”. Como observou o DJ inglês
Sinde, ao descrever o BSS, “o som deles era incrivelmente diferente, novo e



interessante e atrairia o pessoal dos clubes aqui [Londres]... Eles podem ir
aonde quiserem com esse som. O céu é o limite para eles. É grande”. ⁵⁵ O
BSS, em outras palavras, também está sempre a subir. Para um DJ português
consultado pela estação NPR [National Public Radio], para o programa All
songs considered [Levando em Conta Todas as Músicas], o único valor do
Buraka é o seu som progressivo. Em conversa com Bob Boilen da NPR, o DJ
Henrique Amaro apresenta o Buraka como um exemplo do som cosmopolita
de Lisboa. Ele toca um pouco de “Yah” para Boilen, ao que o seguinte
diálogo se segue:

Boilen: “há alguma palavra no que ela está cantando aí... porque tem um
monte de yah, yah, yah”.

Amaro: [rindo] “em Luanda, a capital de Angola, não tem importância, aqui é
um discurso... é um discurso normal”. ⁵⁶ [toca mais] “Você tem uma cidade
legal, uma cidade dançável com o Buraka”.

Na caracterização que Amaro faz da “cidade legal”, a cidade cosmopolita,
multicultural, ele deixa trair um desprezo pelo valor da música no que diz
respeito às letras. Esse é o único momento em um programa de trinta
minutos em que Amaro chega a falar em português ou se atrapalha para se
expressar. Esse mal-estar verbal expõe a relação ainda desconfortável entre
Portugal e suas antigas colônias e entre as práticas culturais que emergiram
nesse lugares e que agora moldam o mundo cultural lisboeta. Aqui “legal” é
uma marca de tolerância que substitui um real engajamento cultural ou
social em torno das difíceis questões ainda candentes associadas à história
colonial, aos efeitos locais de integração na União Europeia e à imigração. ⁵⁷
Essa frágil tolerância cai por terra quando cotejada aos comentários mais
enfáticos e mais explicitamente racistas em português que acompanham
vários vídeos de kuduro (feitos por bandas e dançarinos amadores)
encontrados no YouTube.

A história política e a política cultural dos imigrantes africanos em Portugal
ficam abafadas sob a superfície sonora suave do kuduro reinventado pelo
Buraka, enquanto o engajamento político da música no contexto angolano e
os próprios compromissos do Buraka são ignorados. O primeiro lançamento
do Buraka, o single “De Buraka para o mundo”, se dirige a um público e a
uma consciência globais, mas demonstra pouco sentido de engajamento
ativo com Angola. Seu primeiro álbum completo, Black diamond , lançado
em 2008, levou os músicos a Angola. Eles não só colaboraram com estrelas
angolanas do kuduro, como DJ Znobia e Puto Prata, mas também
trabalharam com M.I.A. (que vive no Reino Unido), como mostra um vídeo
para a música Sons do kuduro [ Sounds of kuduro ]. ⁵⁸ A página do Myspace
de M.I.A. descreve assim sua localização: “Sri Lanka (via) Londres e sudeste
do Reino Unido”. Seu trabalho contém uma política cultural pós-colonial que
não se limita à antiga metrópole. ⁵⁹ O BSS entrou em circuitos semelhantes.

Em 2008, o Buraka alterou o conteúdo do campo localização em sua página
do Myspace de “Lisboa, Portugal” para “Lisboa/Luanda, Portugal”,
sugerindo que, quanto mais europeus eles se tornarem, mais angolanos eles
também serão. ⁶⁰ Embora esse novo endereço possa ser interpretado
ironicamente como se ressuscitasse uma política colonial que transformou



as colônias portuguesas em territórios de alémmar do Estado português, ele
também poderia ser lido como se enfatizasse a africanidade de Lisboa. A
banda descreve o título de seu novo disco como resultando da sua
experiência em Luanda: “Foi uma coisa com que nos confrontamos, pessoas
brutalmente ricas e outras muito pobres, e Black diamond tem a ver com
esse lado antiluminoso e antibrilhante, um diamante em bruto”. ⁶¹ Sua
página no Myspace vai mais além, ao descrever o novo disco como contendo
“faixas [que] abarcam a amplitude e a profundidade de suas influências com
uma perspectiva claramente política, fazendo referência à corrupção
inescapável que caminha lado a lado com a presença de diamantes e
petróleo”. ⁶² Mas esse é um tom contundente que eles podem se dar ao luxo
de assumir em Lisboa como cidadãos portugueses. A sua crítica não é
diferente da crítica de Murras em “Angola bwé de caras” (e, de fato,
reportagens sobre a enorme disparidade entre ricos e pobres encontrada em
Luanda são agora comuns nos jornais), mas está situada numa política
cultural global que não sofre com os custos e os perigos que afligem os
angolanos que ousam se expressar em Angola.

Não se trata de descartar os esforços ou o trabalho do Buraka, mas sim de
contextualizá-los. As políticas culturais do Buraka são multidirecionais e
complicadas. Entrevistado na televisão brasileira, Riot, membro do Buraka,
ao ser perguntado sobre se o baile funk carioca era uma influência, deu uma
resposta curta e enfática:

Não. Não considero, não considero mesmo. Acho que acaba por haver uma
certa ligação, mas por quê? Por causa do semba angolano. E o semba
angolano tem, obviamente, muitas similaridades com samba. Portanto,
acaba por ser sempre uma ligação visto que Brasil tem uma ligação com a
África... A nossa influência foi mesmo o kuduro original de Angola, pegar e
dar a nossa roupa, a roupagem que nós gostamos. ⁶³

Aqui o DJ Riot se volta contra a hegemonia cultural brasileira para
revalorizar as práticas culturais angolanas e africanas, como sendo ricas o
suficiente para inspirar outras inovações musicais sem a mediação do Brasil.
Na verdade, pelo menos um ativista cultural e comunitário brasileiro
também pensou o mesmo. O DJ pan-africano Álvaro Silva Amaro fundou a
Associação Kuduro Baiano de Angola Congo Beat Etno-Jovem Cultural, em
2005, para promover o kuduro entre os jovens da Bahia em escolas, nos
centros comunitários e nos centros comerciais. ⁶⁴ Amaro vê o kuduro na
Bahia como uma forma de celebrar a herança cultural e estimular a
autoestima através do ensino da dança e da música. ⁶⁵ Aqui ele intervém na
política cultural brasileira para valorizar a africanidade dos afro-brasileiros,
mas também para criar novos vínculos entre a cultura jovem em Angola e no
Brasil, pelo menos na Bahia.

Em um mercado musical corporativo que é assumidamente global, a
angolanidade da música ou seu hibridismo também importa para pelo menos
alguns membros do público europeu. O produtor de música “global” Diplo
diz que o som do Buraka que ele ouviu primeiro foi em fitas de baixa
qualidade, mas que gostou e tocou; disse que esteve no Brasil e se
encontrou com alguns meninos angolanos e que parece haver “algumas
coisas culturais acontecendo entre os dois países e isso é legal, cara”. ⁶⁶ Não



fica claro quais são os dois países a que Diplo se refere (presume-se que
sejam Portugal e Angola), mas, tomando-se em conjunto a nova conexão de
Murras com músicos brasileiros e a resistência de Riot a deixar que as
influências culturais brasileiras se superponham às angolanas até mesmo no
contexto português, isso sugere, com efeito, que o kuduro não é
simplesmente um produto de uma relação bilateral entre Angola e Portugal.
O pano de fundo contra o qual o kuduro e a sua política progressista e/ou
sua política do progresso individual deve ser entendida e analisada inclui,
pelo menos, o Brasil, a Europa e outros países africanos (se lembrarmos a
referência de Petty ao dombôlô), e práticas de subgrupos históricos e
culturais dentro de Angola.
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Como escrevi O trono da rainha Jinga

Alberto Mussa

escritor

Todo livro é, direta ou indiretamente, reflexo de experiências
autobiográficas. Pode parecer estranha uma tal afirmação vinda de um autor
de novelas históricas e policiais – como é o meu caso. Mas é fácil explicar: se
um romance histórico não pode derivar de um fato vivido pelo seu autor, tem
necessariamente que resultar dos livros que ele leu sobre a época em que
situa seu enredo. Há quem escreva sobre experiências vividas; eu escrevo
sobre os livros que leio. Não posso, assim, dissociar nenhum livro meu da
história das minhas leituras. Só assim explico a concepção do meu O trono
da rainha Jinga .

Uma das experiências mais impressionantes da minha história de leitor foi a
descoberta do poema narrativo A cachoeira de Paulo Afonso num velho livro
do meu pai que reunia a obra completa do imenso Castro Alves. Eu devia ter
uns 15 anos, conhecia já o lirismo de Os escravos e das Espumas flutuantes
, mas mesmo assim senti haver algo na Cachoeira que me soava muito
original.

O enredo é simples: Maria, bela escrava, é violentada pelo filho do senhor e
foge, com vergonha, tomando uma canoa, que desce o São Francisco; Lucas,
o namorado, também escravo e também belo, vai atrás dela e, nadando,
alcança a pequena embarcação. Quer se vingar, mas Maria revela que o
estuprador é irmão de Lucas. Tolhido pelo interdito do sangue, Lucas
abandona o projeto e se deixa levar, com Maria, rio abaixo. Quando
despertam daquele devaneio, estão perto do abismo da cachoeira. Dão um
último beijo e caem.

Impressões de leitura, ainda mais as da juventude, se explicam muito mal.
Mas acredito hoje compreender aquele espanto: eu nunca tinha lido
narrativa brasileira (fosse poesia épica ou prosa propriamente dita) que
atribuísse a personagens negras, a escravos, valores éticos idênticos aos dos
heróis e heroínas românticos. Na Cachoeira de Paulo Afonso , Maria e Lucas
têm a mesma nobreza de sentimentos, os mesmos valores morais e a mesma
beleza de qualquer das personagens brancas de Macedo ou Alencar. Nunca
na literatura oitocentista e mesmo em quase todo o século XX um escravo de
sexo masculino foi descrito como belo. Muito ousado, aquele Castro Alves.

Para termos noção do que representava um negro no nosso ideal literário (e
ter a exata dimensão do que fez o jovem poeta baiano), basta lembrar que as
personagens indígenas começaram a ganhar esse caráter nobre, essa
humanidade equivalente à dos brancos, desde 1769, com o Uraguai de
Basílio da Gama. A cachoeira de Paulo Afonso foi escrita em 1870, portanto
mais de um século depois.

E permaneceria, infelizmente, isolada, nesse aspecto, por muito tempo.
Seria tedioso fazer o inventário de todas as obras em que negros, escravos
ou não, aparecem com caracteres sub-humanos ou subcivilizados.



Em 1988, escrevi um artigo ¹ que fazia uma síntese de todos os estereótipos
de personagens negras da literatura brasileira. Não sei se penso hoje
exatamente como há 20 e tantos anos, mas o fato é que as reflexões que me
levaram a escrever aquele ensaio estavam ainda muito presentes no
momento em que elaborei O trono da rainha Jinga .

O primeiro desses estereótipos (dos quais me impunha escapar) é o do negro
“selvagem” – e um bom exemplo dele é a personagem Joaquim Cambinda, do
romance A carne , escrito por Júlio Ribeiro. Não é bem um ser humano: tem
um caráter mais animalesco, é bárbaro, violento, cruel, feio, sujo, fedorento,
cultua o demônio, inspira terror e repugnância e é perigosamente
insubmisso.

Essa figura contrasta radicalmente com outras duas, a do “pai-joão” e a da
“mãe preta”, que são essencialmente a mesma. São também animalescos;
mas não se distinguem pela ferocidade: são, antes, estúpidos como bestas de
carga, meio infantis, meio inocentes, meio idiotas – e por isso mesmo dóceis,
fáceis de comandar, resignados com o cativeiro, que aceitam com
naturalidade. O Benedito, que está n’ O tronco do ipê , de José de Alencar, é
um típico “pai-joão”; enquanto a Tia Nastácia, de Monteiro Lobato, é a “mãe
preta”, para citar um só caso de cada.

Esses dois tipos básicos, que simbolizam polos opostos, são encontrados
normalmente em escravos ou aplicados aos negros propriamente ditos nos
ambientes rurais. Nas cidades, e mais particularmente nos mestiços, os
estereótipos básicos são o “malandro” e a “mulata”.

O malandro é aquele que age dolosamente, que se vale de expedientes
ilícitos para obter vantagens. É o caso da personagem Pedro, na peça O
demônio familiar , também de Alencar. A “mulata” é a mestiça ou mesmo a
negra, às vezes sensual e libertina, e sempre sexualmente apetitosa, que tira
vantagem dessa característica, como a Bertoleza, que Aluísio Azevedo põe n’
O cortiço .

A partir do segundo quartel do século XX, esses estereótipos mudam pouco
no seu fundamento; passam apenas a serem apresentados com valor
positivo, cercados de uma certa simpatia. Assim, a cena da macumba que
está no Macunaíma de Mário de Andrade repete essencialmente o quadro
bárbaro das feitiçarias de Joaquim Cambinda de Júlio Ribeiro, embora num
tom meio engraçado. O mesmo se dá com o Passarinho que aparece no Fogo
morto de Zé Lins do Rego – uma recriação simpática de um “pai-joão”, como
o Benedito d’ O tronco do ipê .

Além do problema dos estereótipos, uma outra característica estranha da
literatura brasileira é que a esmagadora maioria dos nossos livros se dirige
a um público branco, ou que se presume branco.

Qualquer pessoa com mínima experiência de leitura já se deparou com
trechos parecidos ao seguinte: O doutor Fulano chega ao seu escritório,
vestindo um belo terno azul marinho, cumprimenta a secretária Beltrana
com um sorriso maroto, troca confidências com o assessor Sicrano e manda
chamar o preto Alguém. Logo depois, o preto chega, trazendo o café e o
resultado do bicho.



Todo escritor, quando escreve, visa um leitor ideal, um leitor teórico, ainda
que de forma inconsciente. Na nossa literatura, escrita quase toda por
brancos ou por aqueles que se julgam brancos, quando não há referência
explícita à cor da pele presumimos que seja branca. Ao contrário, as
personagens negras são quase sempre assim identificadas.

E mais: muitas vezes (como no trecho hipotético acima) a personagem negra
deixa de ser mencionada pelo nome e passa logo a ser apenas “o negro” ou
“a mulata”. Isso é tão comum que dispensa exemplos.

Inicialmente, O trono da rainha Jinga seria a última narrativa a ser incluída
na coletânea Elegbara . Assim, quando decidi transformar o esboço do conto
em novela, essas ideias sobre a personagem negra na literatura brasileira já
me dominavam.

No que tange ao segundo problema – o de personagens brancas
dispensarem identificação enquanto as negras são necessariamente
identificadas – O trono da rainha Jinga não ofereceu muitas dificuldades,
porque a maioria das personagens era escrava. Mas nas demais narrativas
do Elegbara evitei sistematicamente esse processo distintivo, como ainda
evito.

Problema mais difícil de resolver é o dos estereótipos. Dizem os
especialistas que todo estereótipo tem um fundo de verdade. Pode ser. E de
fato seria inverossímil tratar uma personagem como Chica da Silva (que
pode ser lançada facilmente no conjunto das “mulatas” sensuais e
permissivas da literatura brasileira) retirando dela todo viés erótico. Da
mesma forma, criar literariamente um capoeira sem nenhum traço do
“malandro” seria quase impossível.

Assim, para aproveitar o “fundo de verdade” sem cair na estereotipia
elementar, bastava acrescentar aspectos originais a essas personagens para
torná-las únicas, bastava fazê-las tão complexas quanto costumavam ser as
personagens brancas.

No caso específico da Rainha Jinga , minha estratégia foi dar a esses
caracteres um traço que raríssimas vezes aparece na literatura brasileira: a
distinção intelectual.

Duvido que os leitores consigam apontar, com os dedos de uma única mão,
personagens negras que tenham um pensamento complexo, ou um discurso
refinado, com ponderações de natureza filosófica. Não é por serem em geral
escravos, trabalhadores de baixa renda ou marginais: é porque não se
costuma atribuir a negros e índios qualidades intelectuais. Esse é, inclusive,
o fundamento de todos os racismos: o pressuposto evolucionista de que as
culturas africanas, ameríndias e asiáticas estão num estágio inferior ao das
culturas europeias.

Por isso, n’ O trono da rainha Jinga , nas intervenções faladas das
personagens negras usei exatamente o mesmo registro empregado na fala
dos brancos. Recebi críticas, até, porque meus escravos não tinham aquela
linguagem capenga e meio imbecilizada com que costumam ser
apresentados – os “meu sinhô qué batê em nêgo...” e coisas desse tipo.



E, principalmente, meus escravos pensam, têm conflitos de natureza
metafísica. Acho que com isso os faço equivalentes, no plano da inteligência,
a qualquer personagem branca.

O próprio fundamento da novela tem natureza intelectual: para quem não
conhece, a trama do livro gira em torno dos crimes cometidos por uma
sociedade secreta de escravos, cuja motivação é o pensamento cosmogônico
da rainha Jinga Mbandi, do antigo reino de Matamba. Isso, é claro, na ficção.

E, quando atribuí ficcionalmente à rainha Jinga – figura histórica – um
pensamento cosmogônico, fiz uma releitura, uma reinterpretação de um
mito quimbundo, uma das mais importantes etnias africanas concorrentes
na formação da cultura brasileira. Tenho a pretensão, nesse aspecto, de ter
feito algo original. Porque as grandes referências mitológicas insertas na
literatura brasileira são esmagadoramente bíblicas ou greco-latinas, como as
de todo o mundo ocidental. Mesmo quando há alguma tradição africana,
ficamos limitados à herança jeje-nagô dos candomblés.

Creio que essa é uma grande dívida que a elite intelectual brasileira tem
com a África – não só no âmbito da literatura, mas em todos os campos da
arte e do conhecimento: o descaso com o imenso patrimônio humanístico
daqueles povos, a não incorporação dos processos estéticos e de
pensamento nas manifestações da cultura letrada, como se todo esse
potencial estivesse destinado apenas a alimento da cultura popular.

Não considero O trono da rainha Jinga um grande marco na minha obra.
Vejo nele alguns defeitos técnicos, resultantes de uma certa imaturidade.
Mas suponho que tenha atingido meus objetivos, no que se refere a fugir da
maneira estereotipada de tratar as personagens negras.

A prova disso é um caso curioso. Anos atrás, a Universidade de Stanford, na
Califórnia, criou um curso denominado “Black literature in Brazil”, ou algo
assim. Entre os autores arrolados na bibliografia estão Machado de Assis,
Lima Barreto, Luiz Gama, Cuti, Marilene Felinto e um certo Alberto Mussa,
precisamente com O trono da rainha Jinga .

A primeira edição da novela não trazia nenhuma fotografia minha – e por
isso não desconfiaram que não me enquadro na definição consensual de
negro. Mas esse era um dado fácil de verificar. O que me pergunto é se não
foi exatamente essa mudança no tratamento da personagem negra que levou
os mestres de Stanford a terem tamanha certeza, a ponto de dispensarem
qualquer investigação suplementar, de que O trono da rainha Jinga tinha
sido escrito por um negro.

1 Estereótipos de negro na literatura brasileira: sistema e motivação
histórica. Estudos Afro-asiáticos , Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-
Asiáticos, Universidade Candido Mendes, n. 16, 1989.
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“A legislação portuguesa [...] teve ao menos a virtude filológica de modificar
palavras sem que mudasse a essência da coisa sobre que dispunha.”

Essas palavras são parte de uma citação reproduzida no verbete “amo”, do
Dicionário brasileiro de língua portuguesa de Macedo Soares. ¹ Essa citação,
de autoria de Machado de Oliveira, deve-se ao fato de, no Brasil, os
indígenas escravizados serem chamados de “administrados”, e seus
senhores serem chamados de “administradores” ou “amos”. Para amenizar o
impacto social de se escravizar indígenas, muda-se o modo de tratamento
dado aos envolvidos na relação: “administrador” e “amo” em vez de
“senhor”. “Administrado”, em vez de “escravo”. “Amo” é o dono da
propriedade, aquele que chefia. “Senhor” é aquele que possuía escravos,
que era “dono de pessoas”. Nesses verbetes eufemísticos, Macedo Soares
faz uma crítica à realidade escravocrata do país. Diz ainda que “negro”,
usado no lugar de “escravo”, seria também eufemístico, tal como “amo” por
“senhor”.

Depois da introdução dos africanos, a palavra negro foi ficando sinônimo de
escravo : no Paraná ainda se diz “meu negro”, quando no geral das
províncias se diz “meu escravo”, e ali ainda que o escravo seja cafuz,
mulato, pardo, caboclo, não-negro, enfim; e a expressão “meu negro é a
correlata de “meu amo”. ²

Macedo Soares era abolicionista. São abundantes os exemplos de uso em
que dá voz a questões relativas a emancipação e a direitos dos negros
escravizados. Por exemplo, no verbete “boçal”, é reproduzido o trecho do
decreto de 1832, que especifica que a suspeita de compra de negro boçal
seria verificada pelo intendente-geral, que avaliaria o domínio do negro com
relação à “língua brasileira” (daí, “certificar-se quando chegou da África, em
que barco”). São frequentes também abonações de uso com trechos escritos
por Joaquim Nabuco e outros abolicionistas ou, ainda, comentários críticos
acerca da escravidão.

O mesmo Macedo Soares, no entanto, ao definir “batuque”, faz uma
distinção estereotipada entre negros e não negros. Veja-se a definição:
“dança com sapateados e palmas, ao som de cantigas acompanhadas só de
tambor quando é de negros, ou também de viola e pandeiro quando entra
gente mais asseada ”. ³ Donde se depreende que negros seriam iguais a
“menos asseados” ou “não limpos”. O juízo de valor negativo acerca desse
grupo humano e de suas manifestações culturais não se encerra aí. Ainda
nesse verbete, Macedo inclui, segundo palavras dele, uma “perfeita
descrição que Alfredo de Sarmento ⁴ faz de uma dança tão original, que os
negros da África ainda hoje reproduzem no Brasil com toda a cor local”.
Alfredo de Sarmento descreve o batuque do Congo e de Luanda, realçando a
influência europeia neste último. Essa descrição, “tão perfeita” na opinião
de Macedo, diz que no Congo “os cantares que acompanham estas danças
lascivas são sempre imorais, e até mesmo obscenos, histórias de amores
descritas com a mais repelente e impudica nudez”. Já o batuque de Luanda,
também no dizer de Alfredo de Sarmento seria uma

dança que se assemelha muito ao nosso fado, é a diversão predileta dos
habitantes do sertão africano onde a influência dos europeus tem modificado



de algum modo a sua repugnante imoralidade. Os cantares são menos
obscenos, e não raro é ver tomar parte num batuque, por ocasião de festa,
alguns indígenas de classe mais elevada.

Poderia se pensar que esta seria a opinião do autor da citação e eximir
Macedo da responsabilidade. Mas, o fato de esse dicionarista, crítico quanto
à hipocrisia na escolha do termo “amo” e “administrado”, ter escolhido essa
citação, sem ressalvas e considerações, seria motivo de aceitação daquelas
afirmações: ser obsceno, imoral, impudico, repelente, repugnante e, por
tudo isso, ser de gente menos elevada. As letras cantadas em Luanda, por
terem sofrido influência europeia, teriam se tornado aceitáveis, inclusive por
indígenas de “classe mais elevada”. Macedo, ao final do verbete, corrobora
as avaliações de Sarmento, de modo a confirmar a opinião de que os negros
seriam “pouco civilizados”: “O mesmo se dá entre nós [no Brasil]: o batuque
do Congo é mais próprio dos negros africanos; o outro, já mais civilizado, é
dos crioulos, dos mulatos e até dos brancos”. Civilizados seriam – segundo
dicionários da segunda metade do século XIX, sétima edição do luso-
brasileiro Morais Silva, ⁵ e do frei português Domingos Vieira ⁶ (em
definições idênticas) – os povos que “quando tendo deixado os costu mes
bárbaros se governam por leis” e ainda, que “A civilização estabelece-se
pelas leis que formam os bons costumes”. No dicionário de Caldas Aulete
temos a palavra “civilização” assim definida: ⁷ “Grande perfeição do estado
social, que se manifesta na sabedoria das leis, na brandura dos costumes, na
cultura da inteligência e no apuro das artes e indústrias”.

Negros africanos seriam não civilizados, ou seja, desprovidos dos atributos
arrolados nos termos “civilizado” e “civilização”. Crioulos (escravos nascidos
ou criados na casa do senhor) e mulatos estariam no grupo dos mais
civilizados, dos que apresentavam essas qualidades positivas. ⁸

Essas ambiguidades do dicionário de Macedo Soares – reconhecer negros e
não negros como iguais em termos de direitos, mas inferiores em termos de
cultura e costumes – permeiam os dicionários de língua portuguesa, com
maior ou menor discrição. É sobre isso que passarei a comentar.

Um dicionário tem como função espelhar os significados e os usos das
palavras e das expressões em uma determinada época. A não atribuição de
juízo de valor às coisas que se definem, a imparcialidade e as definições
claras e objetivas são alvos nem sempre bem conseguidos pelos lexicógrafos
de todas as épocas. O fato é que a descrição, apresentação, classificação de
uma coisa, um fato, uma ação, um sentimento, uma ideia, sem a presença de
estereótipos, de tendências políticas, religiosas, culturais, regionais etc., é
algo dificilmente logrado. Por vezes, no entanto, o que parece ausência de
neutralidade é a visão de mundo dominante na época de publicação da obra,
ou seja, era isso que a palavra significava, era assim que ela era utilizada.

O dicionarista não pode deixar de registrar, mas pode incluir marcas de uso,
para informar ao leitor que alguns sentidos ou termos são de uso pejorativo,
informal, tabuístico, obsoleto etc.

A modificação do mundo, dos conceitos, das ideias, traz como consequência
o surgimento de novas palavras e expressões, o acréscimo de sentidos a
termos já existentes, a obsolescência e a impropriedade de outros. Além



disso, percebe-se, com o passar do tempo, um exercício cada vez maior de
“apagamento” do lexicógrafo ⁹ e de elaboração de definições mais genéricas,
que possibilitem a apreensão dos sentidos em sua essência (na verdade, esse
é o ideal de quem se dedica à lexicografia), seguidas de outras mais
específicas. No campo semântico relativo a povos, etnias, religiões, culturas,
cada vez menos se veem comentários nitidamente avaliativos, muito menos
como os que lemos em Macedo Soares. O teor avaliativo mais “grosseiro” ou
mais explícito, praticamente desapareceu das obras contemporâneas.
Bárbaro, rude, imoral, civilizado, culto etc., são designativos usados com
parcimônia nas obras contemporâneas. Além disso, cada vez mais os
dicionários se reconhecem como obras datadas, que representam um
flagrante da língua em uma determinada época.

Quando se comparam os mesmos verbetes em diferentes obras, diferenças e
semelhanças vão ficando mais visíveis. O Vocabulário de Rafael Bluteau,
publicado entre 1712 e 1728, possui diversos verbetes com uma grande
quantidade de dados suplementares. Na entrada da palavra “negro”, por
exemplo, há praticamente um tratado sobre a cor da pele dos indivíduos
nascidos em algumas partes da África. Nessas considerações, o dicionarista
faz digressões, falando da alimentação, do clima da região em que vivem,
das províncias africanas etc. Em seguida, retoma as explicações acerca da
cor dos indivíduos e relaciona a cor da pele à condição de escravo. Bluteau
reproduz a explicação moral para a cor da pele dos negros e para a sua
condição de escravizado pelos brancos, mas não “embarca” na ideia de que
os negros “não são filhos de Adão” ou de que a negridão seria “castigo do
céu”. Para os historiadores sagrados, o pai dos negros seria Cã, o filho de
Noé que denunciou a condição embriagada do pai. A solução apontada pelo
lexicógrafo, em consonância com os filósofos, é de não se satisfazer “com
moralidades”. Para ele, seria “mais acertado o dizer, que sem castigo de
culpa, e só pelo oculto mistério da natureza, pode haver descendentes de
Adão naturalmente negros, e com feições diferentes das nossas; porque, não
sendo assim, só com muitos adãos se poderia admitir a grande variedade de
nações tão dessemelhantes na cor, e nos lineamentos”. Bluteau enumera
diferentes raças/nações para as quais teria de haver um Adão diferente:
tapuias e outros gentios do Brasil (cor de bronze); povos da China (cor de
azeitona); negros que se chamam brancos, pois com “a cor branca têm nariz
chato, beiço caído”. Além disso, para cada nação negra haveria um pai Adão
diferente? Haveria um Adão dos adãos? A seguir, a reprodução de parte do
verbete negro:

Negro [...] Sobre a cor dos negros ha entre os naturaes grandes contendas.
Attribuem alguns esta cor preta à força do Sol nas terras que estes povos
habitão; mas debaixo da Zona Torrida, onde perpendicularmente arde este
Planeta, ha homens tão brancos, como na Europa; & na Groenlandia, onde
pelo espaço de seis meses apenas chegão os rayos solares, ha homens tão
pretos, como na Ethiopia, segundo escrevem Pererio, trat. da Groenlandia,
& outros Authores fidedignos. Cresce a difficuldade com a observação que
se tem feito em pays negros, & mãys negras, que de geração em geração
fazem em terras de gente branca filhos negros, & de pays brancos, & mãys
brancas, que em terras de negros desde muitos annos continuamente gèrão
filhos brancos, do que erradamente quizerão algüs arguir, que os Negros
não saõ filhos de Adam; quanto mais que além da cor negra tem muitos



delles feições do rosto muito diversas da mayor parte dos homens. Para
evitar os inconvenientes desta controversia, se responde que esta negridão
dos corpos foi castigo do Ceo. Convem os Historiadores, assim sagrados,
como pro phanos, que o primeiro pay dos negros foi Cham filho de Noè, o
qual achando seu pay tomado do vinho, & descomposto, chamou aos irmãos,
& manifestou a toda a familia a falta de que só elle era sabedor [...] A elle, &
a toda a sua posteridade deo Noè a sua maldição, & hum dos effeitos della
foi o perderem todos a alvura natural, symbolo da innocencia, ficando por
este modo o castigo proporcionado ao delito, pois os descendentes daquelle,
que offendeo o decoro do pay, & o denegrio, ficàrão negros, & o escurecer
da fama foi punido a escuridade do rosto. Conforma-se esta opinião no
reparo de S. João Chrysostomo na Homilia 29. in Genes. aonde attribue à
maledicencia o cativeiro, em que vive em terras alheyas a mayor parte dos
negros, de sorte que a sua escravidão parece consequencia da sua negridão.
[...] Mas para os Filosofos, que se não satisfazem com moralidades, me
parece mais acertado o dizer, que sem castigo de culpa, & só por occulto
mysterio da natureza póde haver descendentes de Adam naturalmente
negros, & com feições differentes das nossas; porque não sendo assim, só
com muitos Adãos se poderia admittir a grande variedade de naçoens tão
dessemelhantes na cor, & nos lineamentos; de sorte que para os Tapuyas, &
outro Gentio do Brasil, que he de cor de bronze, com feições
extraordinarias, houvera mister hum Adam; para huns povos da China, de
cor de azeitona, & outras singularidades no rosto, & atè para Negros, a que
chamão Brancos, porque com a cor branca tem nariz chato, beiço cahido, &
c. seria necessario outro pay Adam; & daqui nasceria outra difficuldade, a
saber, quem foi o Adam destes Adãos, ou se Deos os creou em diversas
partes da terra, independentes huns dos outros, & cada hum delles cabeça
de differente genero humano.[...] ¹⁰

Apesar de crítico, percebe-se que o ponto de vista do dicionarista é o dos
brancos, aqueles cuja cor não causa estranhamento ou não precisa ser
explicada: não se fala em um Adão para os brancos. Seriam os brancos filhos
diretos do Adão dos adãos, perguntamos nós? Tanta explicação pode ser lida
como uma tentativa de justificar um mal-estar? Nesse mesmo dicionário, no
verbete “branco” a referência à cor da pele é curta, porém significativa:
“Homem branco. Bem- nascido, e que até na cor se diferencia dos escravos,
que de ordinário são pretos ou mulatos”. Ser um homem branco não era
necessariamente ter a pele com pigmentação clara, mas ser “bem-nascido” e
ser diferente dos escravos, ou seja, ser diferente de “preto ou mulato”, não
de homens “cor de bronze” ou “cor de azeitona”, pois, no contexto de língua
portuguesa e do século XVIII, a escravidão era algo relacionado aos
africanos negros e aos seus descendentes. No verbete “preto”, a relação
entre a cor da pele e a condição de escravo é clara: “Preto também se
chama o escravo preto”.

No dicionário de Morais Silva (edição de 1813), ¹¹ lê-se que “um preto”, é
“um homem preto ; forro, ou cativo”. Ou seja, segundo Morais, o que faz o
homem ser preto é a cor da pele, independentemente de ser ou ter sido
escravo. Mas é preciso ressaltar que assim seja, para que não haja dúvida no
entendimento. Sinal de que “preto” poderia ser entendido como sinônimo
unicamente de cativo, escravo? Em 1813, talvez sim. Em 1877, data da
sétima edição desse dicionário e já com o seu idealizador e autor morto,



provavelmente não, visto que era muito mais comum haver negros não
escravos. Note-se ainda que a categoria “livre” não se aplica a homens
pretos, tanto na edição do início quanto na da segunda metade do século
XIX. Eles necessariamente teriam sido ou seriam escravizados.

A primeira edição do dicionário de Caldas Aulete foi publicada em 1881 e é
considerada um marco na lexicografia de língua portuguesa, pelo caráter
inovador tanto nas definições quanto na seleção lexical. Nesse dicionário, a
definição de “preto” é elaborada a partir de características aspectuais e não
pelo papel que atribuem a esse homem ou pelo modo como é visto
socialmente.

Preto [...] || Raça preta ou negra, raça de homens caracterizados pela pele
mais ou menos escura, cabelos curtos e muito crespos, nariz achatado e
maxilas proeminentes; raça etiópica. || s.m. homem de raça preta: Dois
pretos e um branco foram passear juntos.

Observe-se que Aulete omite o sentido de “preto” igual a escravo, presente
na língua desde 1720 pelo menos.

O “preto”, porém, não deixa de ser o diferente, pois é aquele que precisa ser
descrito. Essa edição do dicionário de Caldas Aulete não registra uma
acepção do adjetivo “branco” especificamente para raça branca, tal como
faz com raça preta.

As acepções de “branco” relativas à cor da pele, no dicionário de Aulete,
dizem o seguinte

Branco adj. [...] || De cor clara [em referência a coisas, que não sendo
absolutamente brancas, são mais claras que outras da mesma espécie]:
Vinho branco. Uvas brancas, figos brancos, homens brancos. [...] s.m. [...] ||
Homem de raça branca: Ia um preto na companhia de um branco.

Deduz-se, por conseguinte, que homem de raça branca – ou homem branco –
é também aquele que, quanto à cor, “é mais claro que outros da mesma
espécie”. Então, pardos, mestiços, mulatos poderiam ser chamados de
brancos, dependendo do grau de pigmentação de suas peles.

Essa acepção continua presente nos dicionários contemporâneos. Houaiss,
publicado em 2001, numa das acepções de “branco” diz o seguinte: “relativo
a ou indivíduo cujo sangue é misturado com o de outros grupos de cor de
pele diferente, mas que é considerado branco pelo grupo social em que vive,
por ser mais claro que os demais”.

A informação é a mesma, mas o que era “mais claras que outras da mesma
espécie” (segundo Aulete) passa, em dicionário do século XXI, a ser
“considerado branco pelo grupo social em que vive, por ser mais claro que
os demais”. Ou seja, as questões sociais envolvidas no julgamento de cor são
explicitadas, e a categoria “homem branco” ganha destaque diferente de
“uva branca” e “vinho branco”.

Esse mesmo dicionário Houaiss define “preto” como “indivíduo da raça
negra” e também como “escravo ou empregado negro”, sendo que essa



segunda acepção seria algo do campo da história. Isso significa que o termo
“preto” quer dizer “escravo ou empregado negro” apenas historicamente. Só
em tais circunstâncias de localização histórica essa palavra tem tal teor, ou
seja, foi usada com tal conceito. No presente, seria uso inapropriado. ¹²

Como se vê, uma série de malabarismos para não infringir regras
determinadas pelo politicamente correto, para orientar os usuários quanto a
escolhas lexicais a serem evitadas, por serem mais ou menos pejorativas,
ofensivas, datadas etc., mas também, como não pode deixar de ser,
registrando o que se diz/disse e/ou se escreve/escreveu.

Essas sutilezas e malabarismos apontam para uma preocupação latente em
quase todos os dicionários de língua portuguesa consultados, de grande ou
de pequeno porte: a atenção dada à cor da pele, mais do que a outras
características físicas dos diferentes grupos étnicos. A cor organiza os tipos
humanos, mais do que outros traços físicos.

Essa preocupação é percebida nos verbetes “africano”, “negro”, “preto”,
mas especialmente nos descendentes oriundos de cruzamentos: “mulato”,
“mestiço”, “pardo”, “cafuzo” ou “curiboca”. Vejamos o tratamento curioso
dado a alguns desses verbetes.

Frei Domingos Vieira, ¹³ ao definir “mulato”, diz que em sentido figurado e
popular,

O branco com a negra ou vice-versa, produzem um mulato cuja cor é
morena, isto é, misto de preta e branca; este mulato com uma branca produz
um segundo mulato menos moreno que o primeiro; e se este segundo mulato
se unir do mesmo modo a um indivíduo de raça branca, o terceiro mulato
não terá mais do que uma cor morena ligeira, que desaparecerá
inteiramente nas gerações imediatas.

Ou seja, a expectativa era que as gerações seguintes se branqueassem, pois
a previsão contrária, o mulato casar-se com uma negra, não é cogitada.
Como ilustração dessa expectativa, podemos citar o ditado “Antes de mil
anos todos seremos brancos”, reproduzido no verbete “antes”, de Bluteau.
Esse ditado é a versão portuguesa dos seguintes provérbios, em inglês: “ It
will be all one a hundred years hence ”; em francês: “ Les races des petits et
grands seront égales em mille ans ”; e em espanhol: “ A los años mil vuelve
el agua por do solia ir ”. ¹⁴ Como se vê, as versões dos provérbios nessas
outras línguas referem-se à unificação dos seres, ao retorno a um lugar
comum, sem porém utilizar-se da cor ou indicar qual seria o resultado dessa
unificação.

O próprio dicionário de Macedo Soares ¹⁵ diz que “pardo” é o “mulato
escuro, mestiço de mulato com negro, produto quarteirão”. “Quarteirão”
quer dizer com quarta parte diferente. O dicionário de Morais (1813 e 1877)
fala que “mulato” é “filho ou filha de preto com branca, ou às avessas, ou de
mulato com branca, até certo grau”. Como se vê, chega-se a certo nível de
cruzamento em que a designação “pardo” não é mais pertinente, pois,
provavelmente, os traços (ou a cor) peculiares ao mulatismo iriam se
esmaecendo.



Se no verbete “mulato” Morais não faz restrição às pessoas assim
qualificadas, à sua prole e ao uso do termo, no verbete “pardaço”, ele
explicita o estigma relacionado ao termo e à pessoa assim designada,
dizendo: que, como substantivo, “uma pardaça” é usado no Brasil, “por não
ofender com o nome de mulata, ou adoçado talvez porque o pardo se refere
ao acidente, e o mulatismo aludirá à mistura bastarda; e aliás pardaço é
aumentativo”.

Outra curiosidade são os cruzamentos possíveis. Vejamos as definições de
alguns dicionários do século XIX: “o mulato é filho de branco com negra e
vice-versa ou de mulato com branca”; “o mestiço, filho de europeu com
índia, de branco com mulata etc.”. ¹⁶ Mestiço “filho de pai e mãe de raças
diferentes, aplica-se com especialidade ao filho do europeu e ainda ao de
branco e mulata”. ¹⁷ Desde Bluteau, a descendência de branco com negro é
explicitada como sendo possível por pai ou mãe serem negros ou brancos. Já
com relação à descendência de branco com índio e branco com mulata, a
relação é quase sempre de homem branco, mulher índia ou homem branco,
mulher mulata. O “vice-versa”, ou o “às avessas” (como dizem os
dicionaristas), para esses casos só será explicitado em dicionários do século
XX.

Ainda nesse campo semântico, as definições dos grupos humanos por
características físicas utilizam a palavra “raça”, indistintamente, até a
segunda metade do século XX, época em que é introduzido na língua o
termo “etnia”, já criticado por sua vez, por antropólogos. Passar ou não a ser
inaceitável pelos antropólogos e demais cientistas não significa, todavia, ser
excluído do uso pelo vulgo. E, ao dicionário, não cabe avaliar o uso, cabe
registrá-lo, indicando, quando necessário ou possível, a impropriedade, a
informalidade ou a especificidade de determinadas palavras ou sentidos. O
que se percebe, entretanto, é que a tentativa dos dicionários de serem
politicamente ou cientificamente corretos resvala no uso consagrado
popularmente, pois, apesar de incluírem observações nos verbetes “raça” ou
“etnia” salientando as discussões relacionadas ao uso de tais conceitos,
empregam essas palavras ao se referir a negro, branco ou amarelo.

Sobre o vocábulo “africano”: trata-se de gentílico relativo à África,
continente habitado por pessoas de pele escura e clara. Na maioria dos
dicionários, “africano” tem uma acepção genérica, como qualquer gentílico,
algo como “natural ou concernente à África”, sem nenhuma indicação ao uso
restritivo à África habitada pelos povos de cor negra.

Essa abrangência do termo “africano” (para todo o continente) desfaz-se, no
entanto, nos seus cognatos. Na edição de 2001 de Houaiss, por exemplo, lê-
se, na primeira acepção do verbete “africanista”: “aquele que se dedica ao
estudo de assuntos e coisas africanas; que sente afinidade, amor pela África
e/ou África negra”. O uso restritivo da palavra está indicado pela
possibilidade de o “africanista” referir-se exclusivamente à “África negra”.
Na definição de “africanismo” ¹⁸ desse mesmo dicionário, há a acepção
“sentimento de afinidade ou de amor pela África ou pelos assuntos e ideais
pró-africanos; africanidade”; e em seguida, a subacepção “sentimento de
afinidade ou amor pela África negra e seus problemas ”. ¹⁹ Ou seja, ao se
dizer que a afinidade do africanista relativamente à África negra se refere



aos “problemas” da mesma, exclui-se o interesse pela cultura, pela religião,
pelos “assuntos e ideais” em geral, como na acepção que a antecede. Seria o
caso de um desvio, de um “descuido” ou de um preconceito do lexicógrafo?
Desvio ou descuido, qualquer que seja, pode ser lido como um traço de visão
estigmatizante da parte do continente africano habitada por negros. Ou,
talvez, uma influência de obras anteriores. Cândido de Figueiredo (edições
de 1899 e 1913) define “africanismo” assim: “vício, costume, ou modo
peculiar à África”. Neste caso, o substantivo vício (“grande defeito ou
imperfeição”, entre outros sentidos negativos, no dizer do próprio
Figueiredo), encabeçando a lista do que constituiria um africanismo,
ressalta a visão negativa acerca do que seria próprio da África. Observe-se,
no entanto, que os verbetes “americanismo” e “europeísmo” são definidos
como “admiração pelas coisas da América, especialmente dos Estados
Unidos” e “admiração das coisas europeias”, respectivamente.

Nos dicionários de Morais (1813 e 1877), “negro” é definido como “homem
preto”, e o exemplo de uso é “comprei um negro”. O exemplo é de autoria do
dicionarista, pois não há indicação da obra de onde teria sido recolhida.
Como nos outros dicionários, o exemplo é forjado a partir do que se lê em
outros textos, não é, necessariamente, uma opinião ou construção peculiar
ao autor do dicionário. Mas o fato de o exemplo estar em primeira pessoa
“comprei um negro” deixa entrever certa aceitação (ou o não
estranhamento) do ato: “comprar um homem preto” é, segundo definição de
“comprar” do próprio Morais, “obter, mediante pagamento, a propriedade
ou o uso desse homem preto”. ²⁰

Os dicionários de Morais ²¹ e de Domingos Vieira reproduzem adágios
presentes em Bluteau: “Ainda que negros, gente somos, e alma temos”;
“Jurado tem as águas, das negras não fazerem alvas”; “Branco nos couros,
na alma mais que cafre ou boçal etíope”. “Cafre” é o homem da região da
Cafraria (antigo nome de região do sudeste da África); homem rude,
bárbaro, desumano; homem sem lei nem religião. “Boçal”, além de ser termo
relativo ao escravo recém-chegado da África, que não sabia falar o
português, significa também rude, estúpido. Esse adágio seria, como se vê, o
equivalente ao contrário do “preto de alma branca”, seria o indivíduo de cor
branca (traço positivo) com alma de cafre ou boçal etíope (traços negativos).

Voltando a falar do dicionário Aulete (primeira edição, 1881) como um
marco, os seus exemplos para “preto” e “branco” – mencionados
anteriormente neste texto –apresentam os indivíduos em pé de igualdade.
Na acepção substantiva do verbete “preto” temos: “dois pretos e um branco
foram passear juntos”. “Juntos” no exemplo, não parece ser “ao mesmo
tempo”, parece ser “em companhia”, tal como o que se lê no exemplo de uso
do verbete branco: “Ia um preto na companhia de um branco”. É como se se
fizesse questão de mostrar que as designações do indivíduo pela cor não têm
outro caráter que não esse, a cor, sem nenhum outro tipo de implicação.
Aqui sim, fica patente a construção de um discurso neutro, o que pode ser
surpreendente para uma época em que ainda havia a escravidão e em que as
posições sociais de pretos e brancos eram nitidamente marcadas e
separadas.



Retomando a questão das definições, queremos dizer que as falhas nos
dicionários não se restringem a esse campo semântico, por isso a
necessidade de reedições e atualizações. Na segunda edição de Houaiss,
“africanismo” provavelmente estará definido de modo diferente. O emprego
do substantivo raça também terá sido revisto. E assim será com Aulete
digital e com o dicionário Aurélio, como certamente foi com os de Cândido
de Figueiredo, de Morais Silva etc. Independentemente da razão das
definições com “problemas”, o que se percebe, no geral, no passado e ainda
no presente, é uma certa dúvida em como se referir aos afros. Negro e preto
foram substituídos, a partir da década de 1990, por afrodescendente, e
segundo os próprios dicionários, afrodescendentes seriam “descendentes de
africanos negros, especialmente aqueles que saíram da África como
escravos”. ²² E os que não saíram da África como escravos, teriam alguma
designação específica? Como saber?

Esses verbetes, bem como “raça” e “etnia” são escritos e exemplificados
com cuidados e ressalvas. O verbete “afro-descendente”, de Aulete digital
(posto no ar em 2004, mas constantemente atualizado) é um bom exemplo
disso:

afrodescendente Bras. Que é descendente de negros africanos, ger. dos que
eram escravos; que tem pele negra ou escura como condição genética [O
termo é us. como uma forma de se referir a indivíduos negros, ou mulatos,
ou pardos, ao se pretender que estes termos possam ter sentido pejorativo
ou discriminatório, atribuindo com isso à palavra designativa da cor um
sentido de preconceito. Esta solução suscita críticas de caráter ideológico.]

Essas informações enciclopédicas, de certo modo, lembram-nos do
arrazoado de Bluteau no verbete “negro”. Ou seja, um certo “mal-estar”
ainda perpassa o emprego de palavras relacionadas a grupos humanos.

Não podemos nos esquecer, no entanto, de que o dicionário tem um papel
legitimador das palavras, dos seus sentidos e usos. É um instrumento de
estabilização dos discursos, seja pela acumulação, seja pela repetição. ²³
Mesmo que se saiba que o dicionário não é a língua e que as introduções
desses livros “protejam a face” dos seus autores, até que ponto os usuários
da língua e dos dicionários têm consciência disso? Até que ponto os
usuários, até mesmo os mais “letrados”, não se valem do que está registrado
nesses compêndios para construir ou destruir discursos, argumentos? Até
que ponto a “virtude filológica” de que se vale a legislação portuguesa para
escamotear a prática desumana da escravização de homens não contamina o
discurso lexicográfico?

Confrontar o que é dito em um verbete com o que é dito em outro, cotejar
diferentes edições de uma mesma obra são exercícios que, como vimos,
permitem perceber as repetições de equívocos, a reformulação de conceitos
e preconceitos e, portanto, de colocar em cheque essa legitimidade.

A leitura dos verbetes, em dicionários de propostas e dimensões diversas,
possibilita a percepção de como algumas práticas lexicográficas servem e,
muitas vezes, traem a visão de mundo do responsável pelo discurso
construído no dicionário. Os diferentes conteúdos e abordagens devem-se
também ao peso cultural, político e social que é atribuído a determinados



sentidos das palavras e expressões em cada período. Para concluir, gostaria
de dizer ainda e mais uma vez que, ao se avaliar as obras de referência de
diferentes épocas, é preciso considerar as condições históricas de produção
e as “normas/práticas lexicográficas” pertinentes a cada época.
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1 OLIVEIRA, José Joaquim Machado de. Notícia raciocinada. Revista do
IHGB , n. 8, p. 210, 1846 apud SOARES, Macedo. Dicionário brasileiro da
língua portuguesa , verbete “amo”. Atualizei a ortografia e desenvolvi as
abreviações, para facilitar a leitura dos exemplos. O dicionário de Macedo
Soares foi publicado nos Anais da Biblioteca Nacional até a palavra
“candeieiro”. O restante dos verbetes foi organizado por seu filho Julião
Rangel de Macedo Soares, que se valeu das anotações feitas pelo pai, e
publicou o dicionário completo em 1955.

2 SOARES, Macedo. Dicionário brasileiro da língua portuguesa , verbete
“amo”.

3 Grifo nosso.

4 Trata-se do livro Sertões d’África , publicado em 1880.

5 SILVA, Antonio de Morais. Diccionario da lingua portugueza . Edição
praticamente contemporânea à publicação do dicionário de Macedo. Antonio
de Morais Silva nasceu no Rio Janeiro em 1755, foi para Portugal em 1774.
Após passagens pela Inglaterra, Itália e França, retornou ao Brasil em 1795,
estabelecendo-se em Pernambuco. Neste texto, utilizamos as edições de
1813 e 1877, esta já com várias alterações feitas após a morte do autor.
Todas as edições desse dicionário são portuguesas.

6 VIEIRA, Domingos. Grande diccionario portuguez ou Thesouro da lingua
portugueza .
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Macedo Soares: “jongo sm . Dança dos negros da costa. ‘Na rua de D.
Marciana, em terreno cuja guarda está confiada a um preto, arma-se todos
os sábados, um jongo, dança africana, muito incômoda aos vizinhos. Acresce
que, durante a dança, suscitam-se contendas que acabam mal.’ Gaz. JC . 8
abr. 84.”

9 Sobre o éthos discursivo do lexicógrafo, ver: FERNANDES, Silvia Oliveira
da Rosa. Vozes na colônia .

10 BLUTEAU, Rafael. Vocabulário português e latino .

11 Em 1813, data da segunda edição desse dicionário, seu autor ainda
estava vivo. As edições posteriores à sua morte foram bastante alteradas,
nem sempre seguindo a orientação das primeiras edições. A edição de 1877
reproduz a informação, com alterações formais: “preto, a s. Homem, ou
mulher preta; seja forro, ou cativo”.

12 Este é um exemplo do que comentamos anteriormente sobre as marcas
de uso que indicam ao leitor a adequação e o contexto de uso do termos e
acepções.



13 VIEIRA, Domingos. Grande diccionario portuguez ou Thesouro da lingua
portugueza .

14 STRAUSS, Emanuel. Concise dictionary of European proverbs , p. 145.

15 Já sob responsabilidade de seu filho Julião Rangel de Macedo Soares

16 SILVA, Antonio Morais. 1813.
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do Dicionário Houaiss , ainda em preparo, inclusive esta mencionada,
segundo consulta ao Instituto Antônio Houaiss, responsável pela edição da
referida obra.

19 Grifo meu.

20 Não se diz aqui que Morais seja favorável a tal ação. A “aceitação” é a do
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21 Edição de 1877. A edição de 1813, última em vida do autor, é parca em
adágios.
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Um Rei negro na literatura brasileira: Coelho Neto e a herança africana

Leonardo Affonso de Miranda Pereira

PUC-RIO

1.

Oano de 1914 marcou um momento de retomada na obra de Coelho Neto.
Seu último romance, Turbilhão , havia sido publicado em 1906. Nos oito
anos que se seguiram, ele se limitou a lançar compilações dos muitos contos
e crônicas escritos no trabalho diário da imprensa.

O sentido dessa retomada se anunciava, de cara, no título e no enredo do
novo livro: Rei negro : romance bárbaro. Tendo por cenário uma fazenda da
região de Vassouras, ele era protagonizado pelo escravo Macambira.
Descrito pelo autor como “um belo tipo de raça”, ele era “alto, entroncado,
ereto como uma coluna”, e tinha “no porte esbelto, desembaraçado, a
elegância virial e airosa dum atleta”. Além da avantajada compleição física,
ele se caracterizava ainda pela “austeridade das maneiras” e por um “ar
taciturno e altivo”, além da “bravura desabrida” – que faziam com que fosse
respeitado e temido pelos companheiros de cativeiro. ¹



Para além de questões físicas ou comportamentais, Macambira era ainda
apresentado ao leitor por uma característica mais marcante: sua
africanidade. Sendo “filho de minas”, ele “falava corretamente a língua e
praticava em segredo a religião dos seus maiores”. Tanta devoção não era
casual: mais do que um africano qualquer, seu pai era o rei Munza,
“guerreiro temido desde as terras altas até as dunas” – como fazia questão
de lembrar-lhe sempre a negra Balbina, que tomara parte na cabilda do pai
de Macambira. Por conta disso, os outros negros da região “saudavam-no
reverentemente, zumbridos em vassalagem, vendo nele o príncipe, herdeiro
do herói que sucumbira humilhado na terra dos brancos”. ² Era assim como
um verdadeiro “rei negro”, como indicava o título do romance, que Coelho
Neto apresentava seu personagem.

Os contemporâneos que estivessem familiarizados com a produção de
Coelho Neto reconheceriam imediatamente a novidade de sua escolha. Se já
havia tematizado a realidade das fazendas da região em alguns dos cinco
romances que publicara até então, a presença negra na sociedade brasileira
ainda não havia sido tratada neles com tanto destaque. Por mais que tenha
atuado ativamente na campanha abolicionista, como fazia questão de
lembrar em várias de suas crônicas e romances posteriores, ³ os negros
apareciam até então em sua prosa como simples beneficiários passivos da
ação de intelectuais e jornalistas como ele mesmo. ⁴ Ao fazer de Macambira
seu protagonista, e do mundo das senzalas o ambiente privilegiado do
desenvolvimento de seu enredo, Neto mostrava buscar novos rumos para
sua prosa.

Igualmente marcante, no livro, era a forma pela qual se propunha a tratar
dessa presença negra. Ainda que narrado em terceira pessoa, através da
qual Coelho Neto abusava da mais criticada característica de sua prosa – um
estilo palavroso e ornamental, que fazia com que já nas primeiras páginas o
leitor tivesse que buscar o dicionário para descobrir o significado de termos
como “alcatifa”, “cinéreos” ou “espurcícia” ⁵ – o romance apresentava uma
relativa novidade no modo de representar as falas dos negros dentro de sua
obra. Ao aproximá-la da notação fonética, Neto tentava recuperar a forma
singular dos falares próprios aos africanos e seus descendentes – inserindo-
se em uma tradição literária que vinha se gestando no Brasil desde a
primeira metade do século XIX, através da produção de autores como
Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar e Arthur
Azevedo. ⁶ É o que mostra, já de início, ao botar na boca da velha Balbina a
afirmação da semelhança entre Macambira e seu pai, o rei Munza: “– Ocê é
zêri mêmu; é zeri túru, ocê. Quem óia ocê vê Munza, ré di noss...” ⁷ (ou
“Você é ele mesmo; é ele todo, você. Quem olha você vê Munza, Rei de
nós”). Exemplos como esse, que se repetem ao longo de todo o romance,
mostram que Coelho Neto levava ainda mais longe o recurso narrativo de
que se utilizara antes em contos que tematizavam a vida do sertanejo,
atentando para as formas peculiares e misturadas que seriam próprias às
falas dos negros da região. No conteúdo ou na forma, o autor inaugurava
assim um novo rumo para sua prosa.

A novidade não foi, naquele momento, de todo bem recebida. Em crítica
escrita no momento da publicação do romance, José Veríssimo era um dos
que reclamavam das opções narrativas de Coelho Neto. Em texto intitulado



“Romance bárbaro”, ele começava por apontar, ironicamente, a propriedade
do subtítulo escolhido pelo autor. “ Rei negro é um romance bárbaro no
assunto, bárbaro no entrecho, bárbaro no estilo”, ⁸ ironizava Veríssimo.
Incomodava ao crítico, em primeiro lugar, a caracterização de Macambira,
um “negro de exceção” que teria sido construído “sem sombra de
verossimilhança”, dado seu caráter altivo e sua crença nas “lendas e
tradições avoengas” que definiam sua nobreza – como se aquela fosse “uma
pintura falsa ou propositalmente falsificada, por amor do ‘bárbaro’”. Além
disso, reclamava do tom sensual e grosseiro da trama, na qual abundavam
“as palavras grosseiramente lascivas, as obscenidades monstruosas, os tipos
asquerosos, as figuras sinistras, os rasgos de torpeza e crueldade, todos os
sinais da barbárie”. Lidas por Veríssimo como puro apelo naturalista ao
baixo corporal, tais referências indicariam uma simples tentativa de atrair a
atenção do público pelo escândalo.

Tais exageros se expressariam justamente nos momentos em que o autor
tentava reproduzir os falares escravos, dando voz às expressões e
pensamentos vindos das senzalas. Se voltava a criticar no romance o “estilo
túmido, pomposo, sobrecarregado de frases aparatosas, de vocábulos raros,
antiquados, de todo fora de uso ou estranhos ao falar brasileiro” que já
incomodavam também a outros críticos nas produções anteriores do autor,
reclamava de modo especial da tentativa de estabelecer os diálogos a partir
do “exato falar dos negros broncos”. “Esta transcrição horripilante, e aliás
desnecessária, de sua prosódia, prejudica o efeito estético mirado pelo
autor”, reclamava o crítico. Seja por sua forma errada ou por seu conteúdo
grosseiro e lascivo, Veríssimo mostrava-se assim claramente incomodado
com a tentativa feita por Coelho Neto de constituir o romance a partir das
falas e visões dos próprios escravos, fazendo o que seria para ele um simples
retorno anacrônico à “literatura da escravidão”.

Ainda que despidos do preconceito evidente da visão de Veríssimo, críticos
mais recentes voltariam a apontar os problemas do procedimento narrativo
adotado por Neto em romances como este. Em artigo originalmente
publicado em 1972, Antonio Candido atacava a “dualidade estilística” de
algumas obras anteriores de Coelho Neto, nas quais havia começado a
desenvolver o método narrativo que se apresenta de forma acabada no Rei
negro . ⁹ Notando o abismo que separava as transcrições fonéticas
gramaticalmente erradas das falas dos homens pobres (sertanejos, no caso
que analisa, ou escravos, no romance em questão) da forma de expressão
correta e elevada do narrador, constituído sempre pelo autor em terceira
pessoa, via nessa “injustificável dualidade de notação da fala” um
mecanismo ideológico que visava simplesmente marcar a superioridade
intransponível do autor em relação a seu objeto. Visto por ele como um
“ridículo patuá pseudorrealista”, esse procedimento marcaria uma “falsa
admissão” dos homens por ele retratados “ao universo dos valores éticos e
estéticos” – expressando, assim, apenas o elitismo excludente de seu autor.

Embora aguda como de costume, a crítica de Antonio Candido acaba por
desconsiderar, no entanto, a força que ainda tinha, àquela altura, as opções
estéticas então adotadas por Coelho Neto. Por mais que outros autores já
houvessem de fato se utilizado da “língua de pretos” para caracterizar o
barbarismo e exotismo de seus personagens negros, ¹⁰ outra parecia ser,



àquela altura, a proposta de Coelho Neto, que fazia então dessa forma de
expressão a base do romance. Escrito em plena República, quando já seria
impossível aos contemporâneos ver naquela linguagem cheia de erros
formais um simples recurso cômico destinado a ironizar o barbarismo dos
escravos, aquelas falas passavam a representar a forma de expressão do
próprio protagonista da trama – assumindo uma centralidade no desenrolar
da obra que parecia de fato inovadora.

Se o próprio incômodo de José Veríssimo com a forma e o conteúdo do
romance evidenciavam seu caráter instituinte, outros críticos do tempo não
deixariam, assim, de apontar a novidade da abordagem proposta por Coelho
Neto em relação aos costumes, culturas e falas dos negros. É o caso de
Péricles Morais, um dos entusiastas da obra do autor. Embora reverberasse
as críticas de Veríssimo sobre “a insistência com que o artista [...] reproduz
a algaravia do negro, enfadonha, monótona”, não deixava de ver no romance
uma obra que “descerra os mistérios da alma africana”. O cuidado com o
qual o autor construía suas personagens, “dando-lhes a origem e a
educação, os ascendentes e descendentes”, seria assim um modo inovador
de determinar “o seu papel no romance”. ¹¹ Em outras palavras, Morais
parecia ver nas caracterizações da cultura dos escravos presentes no
romance o motivo maior de sua força. O mesmo motivo parecia garantir que
o Rei negro fosse o primeiro dos romances de Neto a ser traduzido no
exterior, com uma edição saída na França, ainda em 1920, que mereceu
críticas positivas na Europa e nos Estados Unidos. ¹²

O Rei negro se apresentava assim aos contemporâneos como uma novidade
marcante. Situado entre as críticas à forma inovadora, por meio da qual
apresentava a sua composição, e o fascínio pelo modo como apresentava o
mundo dos africanos e seus descendentes nas fazendas escravistas, ele
gerava, entre críticos e entusiastas, um mesmo tipo de surpresa.

Resta, por isso, acompanharmos o sentido e o desenvolvimento da trama, de
modo a avaliar a pertinência de tais julgamentos.

2.

Além de definir o título do romance, Macambira é a figura que domina o
desenvolvimento do enredo. O primeiro capítulo começa descrevendo, em
detalhes, o mundo da fazenda, “uma das mais ricas do vale do Paraíba” –
que descreve como uma espécie de povoado feudal, dominado pela casa
“antiga e vasta” que servia de moradia ao senhor e à sua família, mas
composto também pelo “ambiente de estufa” característico das senzalas, nas
quais, “em promiscuidade sórdida, rolavam corpos seminus” de homens,
mulheres e crianças misturados a galinhas e ratos. Após tal descrição, é
apresentado o senhor local, Manuel Gandra, um português que chegara na
juventude à região para administrar a fazenda. “Aventuroso como os da sua
raça”, ele logo conseguiu se impor “pela audácia e pelo pulso”, acabando
por se casar com a filha do antigo proprietário – o que fez dele o novo dono
daquelas terras, que fez desenvolver prodigiosamente com sua energia. No
mesmo capítulo é ainda apresentado Julinho, seu filho, que estava longe de
apresentar a mesma energia e dedicação do pai. Tendo crescido na fazenda,
próximo das senzalas, ele logo deu a ver sua “sensualidade suína”, que o



fazia passar os dias atrás das escravas, que violentava com a força de sua
posição. Aos escravos, do mesmo modo, humilhava e tratava com violência,
pois “não aturava desaforos de negros”. Destes, só um mostrava coragem o
bastante para afrontá-lo: Macambira, cuja honradez e coragem eram
anunciadas já no final desse primeiro capítulo. ¹³

É no segundo capítulo, no entanto, que os contornos desse anti-herói seriam
apresentados de forma mais nítida. Além de descrever sua destacada
compleição física e sua ligação com o reino mina de Munza, Coelho Neto
tratava de descrever a nobreza e correção de seu comportamento. Estas se
manifestavam, contraditoriamente, na sua “irredutível antipatia com a
mulher”, qualquer mulher que não fosse a negra Balbina. Vivendo em meio a
um ambiente de senzala, que o autor associa à lascívia e à devassidão,
Macambira “evitava as raparigas”, recusando sistematicamente as ofertas
sexuais das muitas moças que por ele se encantavam. “Solidário com a
gente negra, sempre e em tudo por ela, só não lhe sofria as imundícies da
luxúria”, explicava Neto, atribuindo a seu personagem uma nobreza de
comportamento compatível com sua ascendência paterna:

Macambira sentia-se melindrado com a bruteza libidinosa daquele cio
infrene. Era a sua gente, os da sua raça que se depravavam em lascívia
rolando, rebolcando-se em todos os cantos com o cinismo alvar dos cães.
Via-os a cada passo em conluios libertinos; no estalar da folhagem
adivinhava conúbios torpes e batia o mato, aos berros injuriosos, enxotando
casais que se atropelavam em fuga. ¹⁴

Guardião da moralidade de seu povo, cujo comportamento tentava controlar
e disciplinar, Macambira era assim colocado em posição moral claramente
superior em relação ao resto da escravaria. Furioso com a “ardência lúbrica
que os tornava ferozes”, aproximando seus iguais dos mais básicos instintos
animais, colocava-se como verdadeiro vigilante, a evitar tais cenas. Era
assim, como um protetor de seu povo, cuja honradez defendia com altivez de
propósitos e grande força moral, que era apresentado o filho de Munza.

Posturas como essas, capazes de atiçar vivas antipatias a Macambira em
meio aos escravos e escravas, acabaram por conquistar a confiança de
Manuel Gandra, seu senhor. Trabalhando diretamente para ele como uma
espécie de feitor, conseguira o direito de ter uma casa separada da senzala,
com sua própria roça. Através dela, pôde juntar um significativo pecúlio, que
lhe permitiria comprar sua carta de alforria. ¹⁵ Preocupado com tal
possibilidade, Gandra passa assim a buscar meios de prender o negro à
fazenda. A solução encontrada por ele foi o casamento, que o levaria a
constituir família na fazenda. ¹⁶

A estratégia era simples. Sabendo de sua paixão por uma das mucamas da
casa grande – Lúcia, a filha de uma mulata com um alemão que trabalhara
nas obras do engenho – propõe-se a patrocinar o casamento, dando a
Macambira todas as condições para ter uma boa vida de casado: uma casa
melhor, um terreno mais amplo para plantar sua roça, e mesmo as condições
para realizar a festa. Este ainda se mostra, de início, reticente: “ – Iscravo é
iscravo. Casamento é pra quem pode, pra quem se governa”, diz ao senhor.
Este responde, de pronto: “ – E tu não tens liberdade? Que te falta?” ¹⁷



Frente à insistência do senhor, Macambira acaba cedendo, desde que a
união fosse do agrado de sua amada.

Estruturava-se, assim, a trama do romance, que decorreria em torno das
expectativas, ansiedades e sentimentos de Macambira em relação a tal
união, assim como do seu desenvolvimento. Isso porque, para sua felicidade,
a pretendente acaba por aceitar a proposta. Em um encontro marcado pelo
senhor na sede da fazenda, os dois, frente a frente, decidem-se pelo início do
noivado. Ainda que com o apoio do senhor, o protagonista começava a traçar
seu próprio futuro. Se a forma através da qual esse laço inicial era
estabelecido mostrava a força dos laços paternalistas na fazenda, com o
senhor se colocando como padrinho e protetor do novo casal, a insistência
de Macambira em ouvir da amada a manifestação da vontade de casar
atestava que tal lógica paternalista era, no romance, apenas o pano de fundo
da ação. A partir da concessão do senhor, era de forma autônoma que ele
passava a planejar e preparar tanto o casamento quanto a vida de casado,
para a qual fazia seus próprios planos. Ao invés de tematizar o mundo da
fazenda somente pela lógica do senhor, Coelho Neto claramente optava,
assim, por dar forma a uma trama voltada preferencialmente para o
universo dos próprios escravos – buscando compreender, em sua narrativa,
os pontos de vista, perspectivas e costumes próprios a esses sujeitos, em
geral ausentes da literatura brasileira, a não ser como coadjuvantes, vilões
ou vítimas.

3.

A tentativa de compreensão do mundo de escravos como Macambira se faz,
no romance, a partir de um esforço deliberado de representação das
tradições, crenças e práticas nele presentes. Do mesmo modo, esse esforço
se completa pela afirmação reiterada de uma origem claramente africana
para tais elementos culturais, oriundos que seriam dos povos de origem
desses negros escravizados. Essa origem, que está na própria base do
enredo, é todo o tempo reafirmada na trama pelas lembranças de Balbina ou
pelos sonhos de Macambira. A alegria pela união próxima com Lúcia, por
exemplo, logo fez este evocar novamente a força do reino perdido.
Imaginando “suas núpcias de rei na aringa pátria”, passou a noite a refletir
sobre as histórias que lhe haviam sido contadas por Balbina:

Viu- se em África e rei, entre a sua gente: os sobas ginetando, cercados de
lanças que se emaranhavam no maneio em que eram destros os guerreiros
robustos, vistosos sob o manto das peles e os cocares de plumas; os
feiticeiros sarapintados, brandindo punhais [...]; músicos aos pinchos
cascavelando chocalhos, tangendo atabales, soprando possantes tubas ou
frautas finas de cana [...], e, entre virgens seminuas, [...] Lúcia, numas andas
de ramos floridos, [...], levada aos ombros de chefes, aclamada por milhares
de vozes estrondosas. ¹⁸

“Fosse lá! Minha terra!”, repetia Macambira para si mesmo. Difícil
identificar, no sonho a ele atribuído, o limite entre os exageros da
imaginação do jovem, que apenas ouviu as histórias de sua terra de origem,
e aquela do próprio Coelho Neto, que introduz na cena um exotismo
primitivo expresso de modo acabado na imagem das “virgens seminuas”. Se



o trecho incorporava de fato elementos próprios a muitas das sociedades
africanas, como os sobas (nomes atribuídos às chefias locais), o seu
resultado é de todo imaginativo – caracterizando menos uma descrição
efetiva do que um sonho: aquele de uma terra de origem, capaz de marcar e
afirmar a identidade reivindicada por Macambira.

Era tal base identitária que explicaria, no resto do romance, a peculiaridade
dos costumes e práticas descritas por Coelho Neto – em especial as
manifestações vindas das senzalas e do universo dos trabalhadores escravos,
descritas no romance com precisão muito maior. De fato, as animosidades
criadas pelo filho de Munza em meio às escravas por ele desprezadas e
perseguidas logo passou a se manifestar no tom zombeteiro com o qual a
notícia do casamento foi por elas recebida. Na beira do córrego, onde as
negras costumavam lavar roupa entoando “cantigas em falsete”, a notícia
gerou diversas ironias e “maledicências torpes” – que tinham por alvo tanto
a masculinidade de Macambira, posta em dúvida pela sua reiterada recusa
em se aproximar de outras mulheres, quanto a futura infidelidade de Lúcia,
vista como inevitável. Rindo do caso enquanto trabalhavam, as escravas logo
o transformam em um canto repetido em refrão, iniciado pelo improviso de
uma das negras:

Eu quero vê pra contá

Eu quero vê modi crê

Fogu pegá dentro d’aua

I u muxiba com muié. ¹⁹

A referência era clara. Equiparado à improvável possibilidade de um
incêndio na água, a iniciação sexual de Macambira, pejorativamente
chamado por elas de “muxiba”, era tratada como um evento inesperado e
duvidoso. A graça da alusão foi imediatamente recebida com risos pelas
outras lavadeiras, dando início a uma grande algazarra. “Negras mais
desabridas sambaram ao som das vozes, corcoveando aos reboleios”,
descreve Neto. Da beira do rio, as brincadeiras e cantos teriam se estendido,
de noite, à cozinha da casa grande, onde os mesmos cantos eram repetidos
pelas negras alegremente – somados a um gestual dançante no qual duas
delas chocavam-se “em umbigada”, parodiando a relação de Macambira e
Lúcia.

Não é difícil reconhecer, na descrição de Coelho Neto, as marcas de um
costume de fato disseminado entre os escravos da região do vale do Paraíba
ao longo do século XIX: o dos cantos e danças conhecidos como jongos.
Parte constitutiva da experiência dos africanos e seus descendentes levados
compulsoriamente às Américas, o jongo constitui um tipo de prática musical
e dançante de grande importância para os escravos da região do vale do
Paraíba. Stanley Stein, em seu famoso estudo sobre as fazendas escravas de
Vassouras, caracterizou o jongo como uma prática ligada ao processo de
construção do senso de comunidade entre os escravos da região. ²⁰ Seguindo
suas pistas, Robert Slenes apontou, mais recentemente, para as
características principais desse tipo de canto, ligado por ele à herança
cultural centro-africana. Ele se caracteriza justamente pelo tipo de canto



representado por Coelho Neto, no qual um solista puxa um refrão repetido
por todo o grupo: “Eu quero vê pra contá/ Eu quero vê modi crê”. Trata-se
ainda de um canto cuja característica é a crítica, sendo utilizado justamente
para ironizar os defeitos ou fraquezas do outro – como acontece com
Macambira, vítima da zombaria das escravas. Parte constitutiva da vida
social dos escravos, tais cantos eram muito comuns no ambiente de
trabalho, como a beira do rio no qual as lavadeiras cumpriam suas tarefas.
Se as imagens da África evocadas pelos sonhos de Macambira parecem
pintadas com as tintas da fantasia, essas outras cenas descritas por Coelho
Neto já pareciam muito mais verossímeis, mergulhando o romance no
ambiente dos costumes e tradições compartilhados pelos escravos da região.
²¹

De fato, o caso do jongo representava apenas uma dentre muitas outras
manifestações culturais de origem africana que aparecem ao longo de todo o
romance. Ao descrever o casamento de Macambira e Lúcia, por exemplo,
reaparecem as imagens de uma grande festa negra:

Negros traziam às costas grandes tambores, experimentavamnos aos
burunduns à soalha num precipitado rebater de mãos; outros sobraçavam
violas enastradas, ponteavam cavaquinhos. E, já excitados com a ideia do
batuque, à noite, saltavam, corcoveando, sapateavam batendo os pés
ligeiros. ²²

Os grandes tambores de que fala Coelho Neto eram provavelmente os
caxambus, instrumentos de percussão com os quais se costumava fazer o
acompanhamento dos cantos que caracterizavam os jongos. Herança das
mesmas tradições centro africanas que alimentavam os cantos das
lavadeiras representadas no romance, os caxambus chegaram mesmo a
servir de título para as muitas celebrações nas quais era utilizado. ²³ Não
por acaso, tambores como esses se faziam presentes em diferentes
universos musicais e rítmicos próprios dos africanos escravizados no novo
mundo, em uma vasta região que ia do rio da Prata ao Caribe. ²⁴

Além do momento das festas, o universo das crenças era mais um dos
campos privilegiados por Coelho Neto para caracterizar a força da cultura
africana na região de Vassouras. Já no primeiro capítulo, apresentava
Egídio, um “velho cabinda, pai de quimbande, que conjurava os mais
violentos feitiços fazendo passes com um galho de arruda ou queimando na
palma da mão crustácea uma pitada de pólvora” ²⁵ – em clara referência à
religiosidade centro-africana associada aos cabindas. Dado o
compartilhamento entre os escravos e escravas de crenças como estas, as
diferenças e conflitos entre eles ao longo do romance são sempre
interpretadas por estes nos termos desse universo místico. Presentes ao
longo de toda a trama, elementos como o “mau olhado”, a “mandinga” e a
feitiçaria ordenam assim as relações internas ao mundo da senzala ²⁶ –
assombrado ainda por figuras como os “sacis”, que seriam “anões negros”.
²⁷

A esse esforço de caracterização da força assumida pela cultura africana na
região juntava-se, assim, o cuidado do registro das expressões e dizeres
próprios aos escravos. Não por acaso, termos como “calundu” (mau humor



ou enxaqueca), “barriga di burra” (sinônimo de esterilidade feminina, em
referência clara às mulas) e “cobra que perdeu veneno” (em referencia à
crença de que as cobras tirariam sua bolsa de veneno para beber água no
rio, ficando em grande agitação se não conseguissem encontrá-la) aparecem
ao longo de todo o texto. ²⁸ Junto com o esforço de transcrição fonética das
falas dos negros, tal cuidado revela a tentativa de documentar uma espécie
de língua africana das senzalas, dando a ver como seriam esses falares
escravos.

Resulta, desse cuidadoso esforço de inventário, a tentativa de caracterização
de uma base cultural mais sólida para a identidade construída entre os
escravos da região. Mais do que simples vítimas da escravização, eles
compartilhariam, ao menos de início, uma mesma cultura, capaz de definir
sua identidade. É essa identidade que aparece quando, confrontado com
adversidades, Macambira recebe o apoio das “velhas africanas” da fazenda,
como Joana Benguela – em processo que acabou por formar, “entre os
malungos, uma forte corrente de simpatia por Macambira”. ²⁹ É também por
isso que, em meio ao casamento de Macambira, Coelho Neto atribui à velha
Balbina a ideia de acender uma fogueira “para receber os malungos” – ou
seja, os outros escravos vindos de fazendas mais distantes, chamados pelo
termo que passou a identificar, já no momento da travessia, os africanos
embarcados. ³⁰ Chegando à festa com as roupas e adereços de sua cultura
supostamente africana, como “plumas na cabeça”, “colares de coco” no
pescoço, “marimbas e urucungos” nas mãos, eles celebravam com danças
exóticas, ao som dos “atabaques”, a glória de Macambira, filho do rei
deposto – que significativamente voltava, na ocasião, à memória do filho:

E lembrou-se de Munza, seu pai, o mísero rei, exilado no opróbio, grande,
possante, altivo, mas sempre taciturno, trabalhando de enxada entre os
antigos vassalos, no mesmo carreiro, sob a vigilância de um feitor que o
humilhava, a ele, rei de uma nação de valentes e vencedor de reis. ³¹

Simples escravo aos olhos dos brancos, Munza e sua gente ganhavam, no
texto de Coelho Neto, uma nobreza não identificável à primeira vista pelos
que não conhecessem sua cultura e sua história. Ainda que se tratasse de
personagem ficcional, o rei Munza criado pelo literato parecia se inspirar,
livremente, em lideranças africanas de regiões e períodos diversos, cujas
características aparecem misturadas no perfil definido por Neto para o pai
de Macambira – como o Mansa Musa I (1307-1332), descrito por Djibril
Tamsir Niane como “o mais conhecido dos imperadores do Mali”, na costa
oriental; ou Munza, que no século XIX foi o rei dos Mangbetu, da África
Central. ³² É como um meio de dar a ver a vitalidade dessa cultura de base
africana, nas suas crenças, rituais e lógicas, que se estrutura o romance Rei
negro . Explica-se, assim, o sabor de novidade do romance, que trazia à
literatura de Coelho Neto temáticas e formas de narrar próprias ao mundo
dos escravos, até então ausente de seus romances.

4.

A simples caracterização dessa intenção documental do romance não basta,
porém, para livrar-lhe das críticas recebidas em seu tempo e na posteridade.
Como vimos, José Veríssimo criticava no romance, entre outras coisas, a



falsidade da composição, que partiria de personagens “sem sombra de
verossimilhança”, formando um quadro artificialmente erotizado e bárbaro
das senzalas. ³³ Antonio Candido, por sua vez, apontava a desumanização
promovida pelo narrador sobre seus personagens – em especial aqueles
pobres (e negros), cujas falas seriam reduzidas à sua expressão fonética
como forma de diminuí-los. Resulta, nas duas críticas, a dúvida sobre a
capacidade de Coelho Neto em tratar de modo pertinente o universo da
cultura e das falas dos afro-descendentes, de modo a evitar tanto a falsidade
dos quadros que pinta como a caricaturização inferiorizada dos personagens
que cria. Dúvida alimentada ainda pelo fato de que era de todo urbana a
experiência do escritor – pois ele, embora nascido no Maranhão, havia se
mudado ainda na infância para o Rio de Janeiro, cidade na qual habitou por
quase toda a vida. ³⁴ Frente a tais olhares desconfiados, como avaliar a
pertinência dos procedimentos narrativos e descrições que compõem o
enredo de Rei negro ?

Uma primeira pista para resolvermos esta questão nos é dada por Paulo
Coelho Neto, filho do autor, em um de seus muitos livros de memória sobre a
trajetória do pai. Ao tratar do romance em questão, diz ter sido ele um dos
dois únicos livros “longamente meditados” da carreira do romancista.
Produzindo segundo as exigências da sobrevivência, a maior parte de seus
romances teria sido escrita “ao correr da pena, no tumulto das redações de
jornais da época”. Rei negro figuraria entre as exceções. Isso porque,
segundo ele, tal romance teria nascido “de um breve episódio que lhe foi
narrado, em 1893, numa fazenda do estado do Rio, pelo protagonista”, que
Coelho Neto teria imortalizado na figura de Macambira. Nesse sentido, “os
cenários e a vida dos escravos” teriam sido o fruto das “impressões que
colheu na mocidade” – que, trabalhadas pelo romancista, dariam ao
romance sua forma final. ³⁵

A alusão não é, de fato, descabida, embora sua datação pareça levemente
equivocada. Como o próprio Coelho Neto relembraria em um romance
memorialístico escrito anos depois, a queda de Deodoro da Fonseca da
presidência da República, em novembro de 1891, marcara uma reviravolta
momentânea em sua vida. Ligado ao presidente deposto, ele e os membros
do seu grupo literário, como Olavo Bilac, Aluísio Azevedo e Pardal Mallet,
tornaram-se alvos frequentes das perseguições do governo de Floriano, o
qual atacavam pelas páginas da imprensa. Frente ao acirramento da tensão
política na capital federal, Coelho Neto resolveu “arejar-se na fazenda do
sogro” em Barra do Piraí, não por acaso um município da região de
Vassouras. ³⁶

Foi ainda de lá que, no início de 1892, retomou sua colaboração na imprensa
da capital. Além de publicar nos jornais do Rio de Janeiro alguns contos,
passou a assinar a série “Por montes e vales”, que apareceu de fevereiro a
abril nas páginas do jornal O Paiz . Inicialmente escrita de Vassouras, as
crônicas distanciavam-se propositalmente das questões políticas, limitando-
se a relatar e analisar a vida na roça. ³⁷ Já na primeira delas, publicada no
dia 21 de fevereiro, mostrava a forte impressão que lhe causara a
experiência na fazenda. Fascinado ao descobrir uma realidade nova para ele,
afirmava que ninguém havia ainda compreendido a “divindade rústica” dos
campos brasileiros. De sua parte, começara a descobri-la, segundo o relato,



na visita a uma fazenda cafeeira “de prósperos dias no tempo do
escravismo”. Guiado por um “fazendeiro antigo”, cujas terras eram então
propriedade de uma grande companhia, travou seu primeiro contato com o
mundo das grandes fazendas da região. ³⁸

Claro que, a essa altura, já não existia trabalho escravo em nenhuma dessas
fazendas, e o mundo de Macambira era ali apenas uma lembrança. Foram os
ecos desse mundo, no entanto, que fez questão de testemunhar em uma de
suas crônicas: aquela que escreveu sobre o “caxambu”, a dança dos ex-
escravos que viu em uma fazenda em comemoração ao início do novo ano. ³⁹
Ele conta que, ao ouvir o barulho dos batuques em meio ao jantar, saiu até a
varanda da casa em que estava. Dali avistou, no terreiro, “um grande círculo
de negros que fervilhava”, movendo-se “em gingas e sara coteios, que
seriam requintadamente obscenos, se não fossem bárbaros”:

Homens e mulheres comprimiam-se n’uma convulsão de energúmenos em
torno de tangedores, dois dos quais, escarranchados nos atabaques, batiam
furiosamente, com as mãos abertas, fortes palmadas no couro teso, e um
terceiro, vindiço, de pé, sobraçando um tamboril, em cujo fundo corria uma
fita de couro, puxando-a com desespero, tirava uivos. Este instrumento, que
traz crispações nervosas, é a cuíca, que regula em cadência o passo dos
dançadores, como o urucungo conduz a endeixa de quem canta.

Não é difícil perceber, na descrição, a semelhança entre tais instrumentos e
aqueles que marcam, no Rei negro , a festa de casamento de Macambira.
Além dos atabaques e urucungos, no entanto, também o círculo de negros a
dançar com tais músicas, que marcam toda a festa, parecia uma recriação
explícita das cenas vistas anos antes na fazenda:

Logo às primeiras pancadas um negro salta no meio do círculo, para, oscila,
meneia a cabeça e desfere a monodia – o coro investe desabridamente em
falsete, troa o tan-tan frenético. O cantor dá uma volta riscando a terra com
o calcanhar, salta, cai sobre um pé, agacha-se, ajoelha-se, pula
impetuosamente e parte tombando o corpo daqui, dali, aos trancos, rugindo
[...]. Por fim o dançador arquejante, aos pulos, curvo, esfalfado, volta e volta
no círculo como uma fera na jaula; dá um grito agudo, pula diante de um
companheiro e sapateia furiosamente como se lhe corresse nas veias o
veneno ativo da tarântula – é o que chamam tirar. Bate as palmas e
mergulha na onda inquieto. O outro sai, homem ou mulher, a cuíca uiva, os
tambores soam baixo, até que a nova cantiga irrompa. Todos ouvem calados
enquanto o solo estruge, mas, ao expirar da última nota, ei-los de novo
estrangulado e satânico o coro indômito e o reboo formidando dos
atabaques, até que o dançador exausto, estancado, tira um outro e recolhe-
se.

Ainda que pelos olhos do preconceito, que o fazem associar tais danças e
cantos ao mundo animal ou ao demônio, Coelho Neto fazia, na crônica, uma
descrição minuciosa do festejo que assistira. Puxado por um solista, e
respondido pelo coro que dançava em êxtase, o canto que ele testemunhou
marcava a estrutura básica dos festejos que reproduziria depois em seu
romance.



Atento aos instrumentos, danças e cantos, que descrevia com detalhes,
Coelho Neto portava-se então como um observador curioso e interessado.
Por ver na dança um “valioso subsídio etnográfico para o estudo
comparativo das diferentes raças primitivas”, como explicava no início da
crônica, tratava de recolher dela tudo o que podia. Afirmando não conhecer
“nada que mais sinceramente represente as tendências, o instinto, a alma de
um povo” do que a dança, através da qual seria possível “tirar a média de
sua cultura moral e intelectual”, mostrava ver no caxambu um meio de
compreensão da herança africana dos negros escravizados. “É esta a dança
da África triste na sua brutalidade e na sua monotonia, selvagem e bárbara
como a terra de sua origem”, concluía o literato, reconhecendo no que vira
“a dança que os negros trouxeram do exílio como representação saudosa da
pátria longínqua”. Claro que, ao associar tal lembrança a imagens como “a
vida das florestas”, o “salto brusco do tigre” ou “as guerras canibalescas”, o
romancista mostrava pouco conhecer efetivamente sobre a realidade das
sociedades africanas que serviram de origem para aqueles escravos em
festa; ainda assim, era essa exótica e peculiar tradição africana que
valorizava com sua crônica, a partir da experiência daquela festa de ano
novo. ⁴⁰

O fato de que dedicasse tanta importância ao caxambu, e não a vários outros
aspectos da experiência dos ex-escravos, era porém revelador. Como fazia
questão de apontar no final de sua crônica, tratava-se de uma dança já
pouco praticada pelos trabalhadores das fazendas do interior no momento
em que escrevia. “Hoje só de longe em longe, no fundo de algum vale, ouve-
se rugir o caxambu dos negros”, reclamava resignado. Em seu lugar, os ex-
escravos estariam praticando “uma dança incaracterística e confusa”
chamada “lavancati”, que misturava as tradições negras com elementos das
quadrilhas francesas. Para desgosto de Neto, essa nova dança já seria então
“a principal nos bailes dos libertos”. O motivo de tal mudança parecia, para
ele, muito claro: “não há mais cangerês, não há mais odiosidades, a tristeza
teve o seu final, era justo que também cessasse a dança de guerra”,
afirmava, ligando o desaparecimento do caxambu ao fim da escravidão.
“Como adotaram o nosso Deus esquecendo de todo os manitus disformes,
relegaram para as grotas os instrumentos d’África, preterindo-os pelo
trombone e pela flauta”, completava, explicando ainda que com isso
tentavam apagar “a dolorosa tradição do exílio”.

No momento em que se volta para as práticas e costumes dos escravos,
Coelho Neto adota o viés da nostalgia, na busca de uma autenticidade de
sua cultura, que estaria se perdendo naqueles novos tempos. Embora
passasse a partir de então a olhar com mais cuidado para a vida das antigas
senzalas, o fazia de modo a ressaltar a perda dos antigos referenciais de
tradição – ou, pelo menos, do que julgava ser a tradição desses homens e
mulheres com cujas práticas apenas começava a se familiarizar. ⁴¹

Lidas no contraponto com o Rei negro , as crônicas de 1892 davam a ver
algumas das fontes nas quais o literato se baseou na hora de dar forma ao
romance. Sem serem apenas o fruto da fantasia, os relatos nele presentes
baseavam-se em sua experiência, recriada pelos prismas da memória e da
imaginação. Cantos, danças, ditos e falares se ligavam, aparentemente, ao
contato efetivamente travado com o mundo dos negros das fazendas de



Vassouras, tornando plausível a versão do filho de que ele teria ouvido a
história que dá forma ao enredo de um ex-escravo da região. Se tal
evidência se coloca como um contraponto às críticas de Veríssimo à falta de
verossimilhança do enredo, assim como do exagero de suas cenas sensuais,
não basta, porém, para rebater a visão desumanizadora que Antonio
Candido atribui ao tipo de procedimento narrativo que marcava o romance.
Na verdade, a visão nostálgica construída em 1892 sobre o caxambu tornava
ainda mais nebuloso o motivo da recuperação das práticas e tradições
negras que propõe no romance de 1914. Para avançar nessa reflexão, cabe
voltarmos ao seu enredo, de modo a tentar perceber-lhe o sentido.

5.

Terminada a festa do casamento, Macambira e Lúcia se mudaram para o
novo rancho que lhes foi cedido pelo senhor, prontos para viverem felizes
para sempre. A essa altura, no entanto, a sombra da tragédia que marcaria o
romance se anuncia pela primeira vez para o leitor. Temerosa e cabisbaixa
durante toda a festa, Lúcia foi naquela noite se deitar com o novo parceiro
“num pavor de morte”. ⁴² O motivo de tal medo só se esclarece para o leitor
no início do capítulo seguinte, no qual é revelado o evento que passa a
movimentar toda a trama: o estupro de Lúcia por Julinho, filho do senhor,
poucos dias antes do matrimônio. Virtuosa e recatada, esta bem que havia
tentado se precaver da fúria lasciva do jovem, lutando como podia contra a
violência. Vencida pela força, acabou carregando calada a vergonha e a
culpa pelo ato, que não teve coragem de contar ao noivo. O medo que se
anunciava era, assim, o de que Macambira descobrisse, durante as núpcias,
que a sua amada não era mais virgem.

Felizmente, a princípio, o temor não se configurou. Macambira acordou sem
nada perceber, e a vida do novo casal aos poucos entrava no caminho da
normalidade. Alegre como nunca, o filho de Munza era a expressão acabada
de sua nobreza. Ao avistá-lo com “aquele ar, aquele todo viril e a força do
seu braço”, a velha Balbina não podia deixar de pensar que ele seria um
“grande rei” – motivo pelo qual lamentava vê-lo ali escravo “e, por causa
dele, odiava a terra, odiava a gente”. ⁴³

Uma notícia viria, porém, retomar o movimento da trama. Poucos meses
após o casamento, Lúcia notou os primeiros sinais da gravidez. A notícia,
como era de se esperar, foi recebida de formas bem diferentes pelos dois
cônjuges. “Para Macambira era a suprema ventura”, relata Coelho Neto. ⁴⁴
Já para Lúcia a gravidez era um motivo de medo, que trazia de volta os
temores que pensava haver deixado para trás após a noite de núpcias.
Desconfiada sobre a paternidade da criança, passou a sofrer mais do que
nunca, temendo ser descoberta em sua vergonha.



Depois de meses de sofrimento e apreensão, Lúcia dá à luz justamente
quando Macambira tinha ido à capital, liderando uma tropa enviada pelo
senhor para cuidar de seus negócios. Coube assim a Balbina, que estava em
casa cuidando de Lúcia e ficara responsável pelo parto, ser a primeira a
avistar a criança que nasceu. “– Esse qui é? Sê inganô Macambira”,
questionou a velha em sua fala sempre marcadamente negra. ⁴⁵ Branco
como o filho do senhor, o bebê era a prova viva da violência de que Lúcia
havia sido vítima.

A tragédia, porém, apenas se iniciava. Acuada e aos prantos, Lúcia explica a
Balbina todo o ocorrido, culpando-se por não ter dito a verdade ao marido. O
sofrimento e a hemorragia, no entanto, foram demais para a mucama, que
falece pouco depois com o filho no colo. Sem saber o que fazer, Balbina vai à
casa do senhor contar-lhe o caso, e pedir-lhe instruções. Este, para proteger
o filho da fúria do escravo, manda que ela se cale sobre o assunto, e arruma
as coisas de modo a enterrar Lúcia antes da volta de Macambira. Quanto ao
bebê, manda que Balbina desse nele um sumiço, dizendo ao escravo que ele
havia morrido no parto. A velha não obedece, e acaba tentando ela mesma
cuidar da criança.

De volta à fazenda, Macambira logo descobre a falsidade da trama, e fica
sabendo por Balbina de todo o caso, inclusive do estupro de sua noiva por
Julinho e da morte posterior do menino em seus braços, por falta de
alimento. “– Qui vai fazê? Sinhô manda. Sê mêmo, sê vira contra sinhô? Ele
manda, ocê faz, sê mêmo, fio di Munza. Sê não tá aí cativo, quanto mais ela,
coitada!”, falava a velha negra em defesa de Lúcia, atribuindo todo o caso à
violência característica da condição escrava da qual eles não teriam como
fugir. ⁴⁶ Transtornado, Macambira resolve ir à casa do senhor cobrar
providências. Depois de adentrar altivo na sala e expor toda sua ira com a
situação, acaba lembrado pelo senhor de sua condição de submissão. “– Tira
o chapéu”, ordenou Manuel Gandra em tom seco, fazendo o escravo
perceber a “falta de respeito” com que tinha se dirigido ao senhor.
Obedecendo à ordem, ouviu dele as justificativas de sempre, ligadas à
suposta licenciosidade das escravas. “– É, meu sinhô, é assim mêmo. Branco
é branco, eu já sabia; negro não tem nada, muié de negro é de todo mundo.
Nhô Julinho fez bem”, respondeu Macambira ironicamente em meio à sua
revolta.

Confrontado com a violência inerente à sua condição, Macambira ainda
cobrou do senhor o direito de comprar a própria liberdade: “diz quanto é, eu
pago e vou-me embora”, pediu, buscando um meio de fugir da violência à
qual estava submetido. A virulência da resposta de Gandra acaba, porém,
com suas esperanças: “eu estou aqui para ouvir intimações ou para dar
ordens?”, perguntou o senhor ameaçadoramente, negando de pronto o
pedido. ⁴⁷ Daí por diante, ficava claro ao filho de Munza que nenhum meio
teria para se contrapor à violência à qual era submetido. Por mais que as
relações entre Gandra e Macambira tivessem sido até então permeadas pelo
paternalismo, no momento do conflito era pela força que essa relação se
definia – como Coelho Neto deixara claro ao longo de todo o livro, nas
muitas cenas de violência senhorial que enchem suas páginas, em geral
patrocinadas pelo filho ou pela mulher de Manuel Gandra.



Desesperado com sua situação, mas sem alternativa para superá-la,
Macambira volta novamente sua cabeça para as imagens da África ouvidas
de Balbina. “Ah! Reino d´Africa, gente negra, guerreiros dos palmares...!
Fosse lá!”, suspirava o escravo, pensando nas correrias promovidas pelos
guerreiros, nas tocaias, nos ataques ferozes ao inimigo, nos quais “ a turba,
em sanha frenética” acabaria, em frenesi, “patejando em sangue e
escombros”. “E ele, senhor de tudo, dono da terra, rei! [...], vingando a raça,
o seu reino, Munza, o seu ódio e o sofrimento secular da África”, completa
Coelho Neto, apontando com isso a única alternativa que restaria a
Macambira frente ao arbítrio do senhor: o barbarismo e violência que
seriam inerentes ao seu próprio povo. ⁴⁸

A essa altura, não é difícil prever o desfecho da trama. Desgostoso com o
ocorrido, Macambira se torna cada vez mais ausente, embrenhando-se
sozinho pelas matas. Cada vez mais solitário, ele “vivia como mocambeiro”,
na descrição de Coelho Neto – que aproxima o escravo dos hábitos e
práticas comuns aos habitantes dos muitos mocambos e quilombos que
mostra, ao longo da trama, existirem na região. ⁴⁹ Com “delírio da grandeza
extinta, da majestade perdida”, fez da selva seu reino, assumindo uma
aparência cada vez mais desregrada. ⁵⁰

Até que um dia soube, por Balbina – a única pessoa com a qual continuava a
ter contato – da presença de Julinho na fazenda. Rapidamente planejou a
emboscada, que executou com perfeição em uma noite em que o filho do
senhor ia à cidade para outros encontros amorosos. “Com alegria canibal”,
nos dizeres de Coelho Neto, sentiu sua aproximação, preparando-se para o
golpe final. Quando o jovem desceu do cavalo frente à sua armadilha, o
atacou com as próprias mãos, apertando sua garganta antes da primeira
facada. Mesmo com o corpo já caído, Macambira ainda se atira novamente
sobre ele com ferocidade e “pôs-se a atirar golpes de talho num furor de
chacina”. ⁵¹

As pistas dadas pelo autor ao longo de todo o romance mostravam que, para
ele, aquele parecia ser o único desfecho possível para a trama. Ao matar seu
senhor, lançando sobre ele a mesma violência de que fora vítima, Macambira
teria promovido “a vingança da cabilda, o feito maior da raça”:

O negro respirava forte, olhando maravilhado, o espetáculo grandioso: era
carnificina anunciada, a guerra alta dos deuses e a guerra dos mártires que
ressurgiam da terra. Munza à frente, glorioso. ⁵²

O caráter sanguinário e selvagem da cena, descrita em detalhes nas páginas
finais do romance, denunciava o próprio sentido atribuído pelo literato à
trama: a violência desmedida dos senhores havia empurrado Macambira
para a expressão de seu barbarismo africano original, escondido na fazenda
pelo contato com a civilização. A imagem de Munza, seu pai, era assim a
afirmação da volta à sua origem, da vitória do seu sangue sobre o mundo
que tentou aprisioná-lo.

O “romance bárbaro” que aparece no subtítulo do livro ganhava, assim, uma
explicação clara. Por mais que a história contada por Neto traga
inicialmente uma visão nobre e virtuosa de Macambira, essa boa índole
acaba subjugada na trama pelo mundo de violência dentro do qual ele se



colocava, que acabou por levá-lo de volta às próprias raízes supostamente
bárbaras. Desse modo, o cuidado etnográfico com o qual registra as práticas
e tradições compartilhadas pelos escravos da região de Vassouras mostra-se
simples inventário das relíquias de uma cultura que, por mais exótica e
interessante que pareça ao leitor, é inexoravelmente ligada por Coelho Neto
ao passado.

6.

Difícil não reconhecer, ao final da trama, a razão de Antonio Candido ao
reclamar da desumanização promovida por Coelho Neto em relação a seus
personagens. Ainda assim, as opções narrativas do autor no livro, em
especial aquelas ligadas ao registro cuidadoso dos costumes, crenças e falas
escravas, não podem ser simplesmente desconsideradas em virtude de tal
diagnóstico. Para além dos caminhos de seu enredo, o romance representa
efetivamente uma tentativa original de diálogo com costumes e tradições até
então quase de todo distantes do universo letrado brasileiro.

De fato, ao formular seu enredo, Coelho Neto se propõe a contar uma
história cuja moral se liga, de forma direta, ao desafio colocado aos
intelectuais do tempo: o de pensar a relação entre a herança africana e a
identidade nacional. Se anos antes ele mesmo havia forjado caminhos para a
nacionalidade que desconsideravam por completo essas culturas negras –
apostando em um cosmopolitismo que tentava simplesmente apagar as
marcas de hábitos e costumes vistos como bárbaros, como aqueles ligados
ao mundo dos escravos –, o Rei negro aponta para a necessidade de reflexão
sobre o sentido dessa herança negra na história brasileira. Por mais que não
estivesse sozinho nesse intuito (pois muitos eram os intelectuais que,
naqueles anos, enfrentavam os problemas e peculiaridades ligados à
presença negra na sociedade brasileira), o fato é que Coelho Neto fez isso
de forma peculiar: foi atentando para os costumes e tradições negros, para
os rituais, práticas e falares dos escravos e seus descendentes, que ele
tentou dar forma à sua narrativa. Nesse sentido, mais do que um catecismo
cuja mensagem está resumida na moral da história, ele nos apresenta um
esforço de diálogo com esses elementos da cultura negra, cuja força
transparece o tempo todo no romance.

Claro que, ao tentar estabelecer esse diálogo, o autor está amarrado à
posição social específica a partir da qual o propõe. Essa posição se evidencia
tanto ao final da trama, que dá a ver o barbarismo que o literato ainda
atribuía a essas culturas africanas, quanto nos vários momentos em que ele
claramente parece não entender o sentido das cenas que incorpora em seu
livro, aparentemente testemunhadas ao vivo anos antes. É o caso, por
exemplo, da cena em que Macambira vai enterrar o bebê morto, assim
descrita por ele: “Olhou em torno, assegurando-se da solidão, depois,
plantando-se sobre a cova, pôs-se a sapatear em cima, calcando-se para que
os tatus não a profanassem”. ⁵³

Coelho Neto parecia repetir, no trecho, a associação simples e direta ouvida
de seus informantes entre a morte e o tatu. Ao explicar tal relação, referiu-
se ao sentido prático do procedimento: o de evitar que os tatus, animais que
vivem a cavar buracos na terra, acabassem por descobrir o corpo enterrado.



Para além desse sentido prático, no entanto, o sentido da relação feita entre
o tatu e a morte podia ser muito diferente. É o que sugere um artigo recente
de Robert Slenes sobre as práticas culturais dos escravos da região da
Vassouras no século XIX. Ao analisar as letras dos jongos cantados ali pelos
descendentes de escravos, ele encontrou também algumas referências ao
tatu. Para entender tais referências, porém, partiu das bases da cultura
banto centro-africana compartilhada pela maior parte dos africanos levados
àquela região. Descobriu com isso que, nas sociedades da África ocidental,
roedores cavadores são relacionados frequentemente aos mortos, pois
moram em buracos da terra ou nas profundezas. Eles teriam, por isso, certo
poder sobre o mundo dos vivos, pois fariam a relação entre esses e o mundo
dos que morreram. ⁵⁴ Ao falar do tatu no momento de um enterro, o
informante no qual Coelho Neto se inspirou para dar forma a essa cena
provavelmente se referia não só a uma questão prática, mas também a um
denso universo simbólico cujo sentido o literato não seria capaz de
compreender.

Mesmo sem dominar direito a matéria de que se utilizava para dar forma a
seu romance, ele acaba, no entanto, por dar a ver um mundo de símbolos, de
crenças, de práticas que era parte constitutiva do universo de seu “outro”:
os negros, egressos da escravidão, como aqueles que encontrou em
Vassouras em 1892, cuja cultura tenta representar de forma fidedigna –
seguindo assim os protocolos próprios à escola realista à qual se filiava no
romance. ⁵⁵ Mesmo reelaborada pelos critérios de sua arte, essa cultura
negra tem no romance uma forma clara de expressão, pois é justamente pela
proximidade com ela que o Rei negro assume sua força e singularidade.
Tratava-se, assim, de uma clara tentativa de diálogo do autor com essas
tradições negras, desconsideradas por muitos outros escritores, que
passavam a fazer parte do universo de suas preocupações.

Por mais que pretendesse retratar uma cultura já em vias de extinção,
representada por práticas vistas pelo autor como propriamente “africanas”,
o romance de Coelho Neto se abre assim para outro tipo de registro: o das
visões de mundo, práticas e crenças efetivamente compartilhadas pelos
negros da região de Vassouras. Não por acaso, vários dos elementos que
incorpora à sua trama como se fossem africanos já se apresentavam como
criações culturais do mundo atlântico – apontando justamente para a
vitalidade dessas culturas negras que Neto tentava associar ao passado
bárbaro. Era o caso, por exemplo, da musicalidade negra retratada na
trama. Sem se limitar ao registro dos batuques e instrumentos percussivos,
o literato já apontava em vários momentos para uma forma musical que
juntava o ritmo desses instrumentos propriamente africanos com outras
formas musicais ligadas a instrumentos de sopros e cordas, como as violas,
violões e cavaquinhos, que associa aos momentos de festa negra da fazenda.
“Era o samba”, explica Neto, tratando um ritmo que em pouco tempo
começaria a se associar a uma forma específica de musicalidade brasileira
como se fosse uma genuína manifestação musical africana. ⁵⁶

Exemplos como este se seguem ao longo de todo o livro. Em meio aos
festejos do casamento de Macambira, o narrador diz que “dois negros
moços, robustos, empenharam-se em luta de agilidade”, na qual “trocavam
golpes de mãos” e “atiravam-se cambapés rasteiros” – em clara referência à



capoeira, outra dessas práticas forjadas pelos cativos no contexto da
escravidão. ⁵⁷ Ao incluí-las em seu romance, Coelho Neto dava a ver assim
não uma exótica e bárbara cultura africana ligada ao passado, como sugere
a conclusão da trama, mas as originais criações culturais dos africanos e
seus descendentes no novo mundo.

Relativiza-se, assim, o resultado desumanizador do procedimento de Coelho
Neto em relação ao mundo dos escravos, denunciado por críticos como
Antonio Candido. Por mais que o sentido que dava à trama apontasse para
um diagnóstico preconceituosamente crítico sobre a falta de vitalidade das
culturas africanas na América, dado seu atávico barbarismo, o modo pelo
qual optou por construí-la acabava por dar voz àqueles que criticava –
permitindo-nos vislumbrar um rico mundo cultural testemunhado pelo autor
quando da sua estadia na região. Para além das amarras de classe que ainda
o impediam de ir até o fim nesse diálogo, estava aberto assim um caminho
através do qual o literato passava a atentar para a importância dessas
culturas negras – em caminho que, trilhado por outros, viria a mudar
decisivamente os rumos da literatura brasileira nos anos seguintes.
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A voz negra

Sérgio Bittencourt-Sampaio

Academia Nacional de Música

Um tópico que tem despertado a atenção de críticos, literatos, musicistas e
público em geral é a qualidade especial da voz de pessoas negras, quer no
falar, quer no cantar. Essa característica já havia sido notada desde longo
tempo.

Na nossa literatura, tal peculiaridade foi representada em várias obras,
sejam romances, novelas ou contos. Manuel Antônio de Almeida, em
Memórias de um sargento de milícias , ao se referir a Vidinha, uma graciosa
mulata de 18 a 20 anos, em determinada passagem, apresentou-a
interpretando a melodia: “Se meus suspiros pudessem”, muito em voga na
colônia nas primeiras décadas do Império. Desta maneira, de imediato, ela
conseguiu prender o coração de Leonardo, protagonista do romance, que
“depois disso nunca mais tirou os olhos de cima da cantora”. ¹ Entre os
atrativos da jovem estavam “voz de moça aflautada e lânguida” e “fala um
pouco descansada, doce e afinada”. ² Certamente, quando tais requisitos
eram aplicados à música e, por vezes, a uma risada prolongada e sonora, o
efeito era irresistível.

Outras qualidades foram atribuídas por Aluísio Azevedo à mulata Rita
Baiana, que se destacava dentre as colegas, ocupadas em lavar roupas, pela
“voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga, suplicante”. ³

Mais recentemente, Guilherme Figueiredo, no romance Maria da Praia , fez
menção à qualidade sonora da jovem negra, personagem-título da obra. Ao
ouvir uma canção interpretada pelo jornalista Celso Trajano, no
apartamento do engenheiro Mário (que a acolheu e forneceu subsídios para
uma educação elaborada), ela, atenta à letra, retomou a última palavra –



“esperança” −, com um tom altamente expressivo: “Sua voz tinha um
ressoar no céu da boca, um tom úmido e quente na garganta, uma
respiração de desalento, um ar de improviso triste como só as negras e
mulatas têm”. ⁴

Não só no Brasil esse atributo especial tem sido observado e admirado. Na
Europa, em meados do século XIX, a negra cubana Maria Martinez, cantora
de câmara da rainha da Espanha, causou furor entre políticos,
embaixadores, homens de ciência e de artes. O periódico Cosmorama
Pittoresco de Milão (1852) divulgou uma notícia acerca do extraordinário
entusiasmo por ela despertado, indagando “onde aprendeu a modular esta
voz magnífica?”

O contralto norte-americano Marian Anderson, quando esteve no Brasil,
encontrou um público entusiasta e numeroso. Segundo o musicólogo e
crítico Andrade Muricy, o interesse despertado derivava da etnia da cantora,
por certo relacionada com a voz. Até Villa-Lobos chegou a lhe dedicar uma
das suas mais importantes obras vocais, “Poema de Itabira”, com letra de
Carlos Drummond de Andrade, para voz e orquestra.

Ao longo de seu livro, And so I sing , Rosalyn M. Story registrou uma gama
de termos relacionados com a voz de cantoras líricas negras: velada,
nebulosa, rouca, aveludada, quente, melíflua, atraente, emocionante, entre
outras. Os adjetivos se repetem em vários autores que abordaram o assunto,
tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, na tentativa de
descreverem um timbre especial presente em pessoas de ascendência
africana. O pesquisador Francis Bebey, em observações realizadas com
africanos, anotou as seguintes qualidades vocais: clara, abafada, jocosa,
risonha, suave, delicada, penetrante. Ainda podemos acrescentar: firmeza
aliada à flexibilidade, meiguice, dengo, tom por vezes velado, além de certo
calor especial. ⁵ Embora tenha sido atribuída a um fator étnico, a condição
não deve ser generalizada. As características citadas não são exclusivas de
intérpretes negras, embora prevaleçam nesse grupo. Por seu turno, nem
todas elas apresentam os mencionados requisitos.

Para explicar a origem da tão apreciada condição, estudiosos de várias áreas
do conhecimento, incluindo cantores, musicólogos, antropólogos,
fisiologistas, foniatras, elaboraram diversas teorias. Em 1928, o pesquisador
Milton Metfessel obteve um gráfico assinalando a extrema flexibilidade vocal
de um cantor negro ao interpretar determinado trecho em semitons. O
gráfico revelou pequenas oscilações ascendentes e descendentes, além de
inflexões súbitas, capazes de conferir um cunho especial à sonoridade. Hoje,
admite-se que tal efeito seja o resultado da conjunção de fatores de diversas
naturezas, altamente variáveis: étnicos, anatômicos, sociais, psicológicos e
educacionais. A etnomusicologia ainda requer maior número de estudos
para chegar a uma conclusão definitiva.

Uma situação interessante é o fato de as referências à voz das cantoras
negras, muitas vezes, virem acompanhadas de descrições do aspecto físico
da intérprete. O timbre parece fazer parte de um contexto mais amplo,
envolvendo sensualidade. Assim, nas características de Vidinha estão “peito
alteado, cintura fina e pés pequeninos [...] os lábios grossos e úmidos, os



dentes alvíssimos”, ⁶ além de dar “uma risada prolongada e sonora, e com
um certo caído de cabeça para trás, talvez gracioso se não tivesse muito de
afetado”. ⁷ O último detalhe, na verdade um pequeno movimento, sugere
sensualidade, não desprovida de certo grau de malícia e irreverência.

Ao mencionar o recurso vocal de Rita Baiana, “feita toda de pecado, toda de
paraíso, com muito de serpente e muito de mulher”, ⁸ Aluísio Azevedo o fez
no contexto da dança do chorado. Em lugar de se fixar em detalhes
anatômicos, o romancista maranhense se concentrou na exacerbada
voluptuosidade dos meneios: “[...] só aquele demônio, tinha o mágico
segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebros que
não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si”. ⁹

Em 1939, foi publicado pela primeira vez A mulher obscura , do poeta e
ficcionista alagoano Jorge de Lima. Nesse romance, uma personagem tem
lugar definido: Irina, esposa do juiz Crispiniano Rodrigues de Oliveira. Ela
ainda conservava traços de etnias diferentes, incluindo “longínquos avós,
trazidos à terra pelos traficantes portugueses”, isto é, negros africanos.
Vestígios da ancestralidade permaneceram na voz, a qual, no dizer do
narrador, era

quente e morosa, como os seus olhos. Naqueles olhos e naquela voz, eu
encontrava muito da natureza brasileira. Na ligeira afetação com que fazia
ressurgir, por momentos, a palavra sagrada de seus antepassados havia
muitas coisas ocultas [...].

A voz parecia vir coberta de noites emandingadas e era de tal forma rica,
possuía um timbre e um mistério fisiológicos tão grandes, que faria sucesso,
no canto e na declamação, falando coros espirituais ou orações de ritos
extintos no coração de alguma ilha sagrada, subvertida pelo mar. ¹⁰

Por fim, não faltou a aproximação voz/corpo feminino: “Possivelmente a esta
voz compósita, fruto de repetidos caldeamentos, tinha culminado sua
sedução nela como dote sexual, tão excitante quanto a opulência das coxas,
que igualmente havia herdado dos seus trigueiros antepassados”. ¹¹

Abandonando a ficção e partindo para a realidade, encontramos, no setor
lírico, em relação à já mencionada Maria Martinez: “preta virtuosa que não
tem cópia nem modelo” e “esta negra, que tem dous braços de Juno [...] é
uma graça, uma dignidade, um brio incomparável”. ¹²

Na década final do século XIX, quando a soprano norte-americana
Sissieretta Jones começou a se apresentar em público, o auditório ficou
surpreso, não só com a voz, mas também com as características anatômicas,
descritas nos impressos locais com detalhes por vezes perturbadores.

Atenta a tantas referências relacionando tez, timbre e sensualidade, a
professora e socióloga Léa Vinocur Freitag concluiu: “De fato, o colorido da
pele da mulata tem uma conotação sensual inacessível à branca; talvez esse
colorido se estenda à voz, que não deixa de ser um chamamento ao amor”. ¹³

Não corresponderia a citação acima exatamente à descrição de Vidinha em
Memórias de um sargento de milícias ?



Alguns viajantes estrangeiros, ao visitarem o Brasil em séculos passados,
referiam-se ao som da conversa dos escravos como um som gutural.
Certamente tratava-se de línguas originais empregadas pelos cativos.

Muitas das línguas africanas são tonais, como é o caso da iorubá, em que
existem sons agudos, graves e médios (estes correspondendo à fala normal),
às vezes na mesma palavra. No caso, fala e melodia tornam-se
extremamente próximas. Além disso, as numerosas e variadas inflexões
dadas às palavras constituem um recurso adicional que permite modificar o
significado de cada termo. Aliás, na África existe uma estreita relação entre
os sons da fala e os da música, obedecendo à estrutura dos respectivos
idiomas e dialetos. Em função dessa influência, nas melodias predominam
intervalos de quartas, quintas e oitavas, provenientes da própria linguagem
oral. Ademais, vale lembrar a presença, em certas regiões do continente
africano, de tambores pequenos cujos sons se aproximam daqueles da voz
humana, além de outros, volumosos, destinados à transmissão de mensagens
à distância (tambores falantes).

Talvez possamos admitir que a originalidade da interpretação musical
percebida nas cantoras de ascendência africana, marcada pela flexibilidade
da fala e do canto, deva-se a fatores como a liberdade de expressão, a
naturalidade, a espontaneidade e a criatividade. Em conjunto, eles
favorecem a livre improvisação, recurso muito empregado na música
popular. Daí, a maior participação das cantoras negras nesse setor, distante
dos princípios rígidos aplicados à interpretação na música erudita. As
denguices, por elas exibidas, destoam do modelo acadêmico, onde a atenção
à expressão, técnica vocal e fidelidade ao estilo sempre foram sinônimos de
perfeição e qualidade.

Houve, contudo, algumas exceções no setor erudito. Por exemplo, o
brasileirismo presente na interpretação de Bidu Sayão, que a distinguiu de
outras cantoras líricas da época. Embora tivesse formação musical baseada
nos moldes europeus, a soprano adotou certos acentos tipicamente
brasileiros que levaram Rubem Braga a fazer uma comparação com o cantar
de mulatas. A opinião do cronista, no caso, referia-se às inflexões das frases
musicais, não ao timbre: “Há uma ternura nas vozes das mulatas que não se
encontra nas outras. Essa ternura, essa voz de mestiçagem, esse gosto de
voz de mulata eu sinto nos cantos de Bidu”. ¹⁴

Uma condição histórica contribuiu para justificar a grande incidência de
pessoas de cor na música popular. Como o personagem negro estava
associado à escravidão, as músicas trazidas pelos africanos ficavam
limitadas às senzalas, aos terreiros, sobretudo na forma de batuques e
cantos de trabalho (como os vissungos), ou às ruas, nos sons dos
carregadores, das lavadeiras, aguadeiras e vendedeiras, tendo como temas
habituais o banzo, o trabalho, a escravidão. Barreiras imensas e
intransponíveis as separavam das modinhas, lundus e árias, que se ouviam
nos saraus.



Quanto às vendedeiras, o príncipe austríaco Maximiliano de Habsburgo, ao
passar pelas ruas da Bahia (1860), deparou-se com negras dotadas de
timbres de contralto que, de tão graves, poderiam ser confundidos com
vozes masculinas.

Gilberto Freyre chegou a lamentar a falta de registro musical dos pregões
afro-brasileiros, durante os quais ecoavam, ao longo das vielas, as vozes das
quituteiras, oferecendo doces, bolos, mingaus e frutas. De longe, já se
ouviam os seus cantos se aproximando, “meio tristonhos, as últimas vogais
se arrastando moles, sem ânimo, no silêncio dos meios-dias ou dos fins da
tarde: ‘Geleia! É de araçááá!’, ‘Sorvete! É de maracujááá!’” ¹⁵

Nesse caso, estaria a entonação das palavras na dependência da linha
melódica, ou, pelo contrário, a música derivaria da inflexão das sílabas
prolongadas? Melodias e palavras se fundiam numa unidade perfeita e
indissolúvel. Seria um remanescente dos idiomas tonais africanos?

No interior das casas-grandes, não faltavam vozes macias de mucamas, ao
acalentarem os filhos das sinhás, atenderem aos pedidos de cafunés ou
realizarem tarefas domésticas. A respeito das atividades servis, uma
situação atraiu a atenção da preceptora inglesa Maria Graham, no início da
década de 1820, em visita ao engenho da filha da baronesa de Campos
(Mata da Paciência, Rio de Janeiro). A pedido da proprietária, as escravas,
enquanto forneciam cana aos convivas, entoavam desde melodias africanas,
com letras adaptadas ao contexto do serviço, até hinos à Virgem Maria.

Ainda vale acrescentar o relato do memorialista Pedro Nava acerca da
maneira como a avó controlava as tarefas confiadas às escravas por meio
das músicas que elas entoavam. Atenta às inflexões das melodias, a senhora
impedia conjuração de preto e seguia o andamento do trabalho. Entre as
canções estava “Gondoleiro do amor”, com versos de Castro Alves, servindo
de canto de trabalho.

Às vezes, escravas dotadas de boas qualidades vocais eram alugadas para
apresentações em salões aristocráticos, por pessoas que mantinham estreito
contato com a nobreza. Era a oportunidade de demonstrarem seu pendor
para arte em ambientes onde, normalmente, não teriam acesso.
Rememorando esses momentos em que as negras se exibiam, mais uma vez
encontramos referência à sensualidade relacionada com o canto, no dizer do
professor Antônio Carlos dos Santos:

A sua sensualidade não era expressa fisicamente, porque ela cantava e
encantava com sua riqueza timbrística que saía da sua voz. Eram mulheres –
emblemáticas, sublimadas e míticas, capazes de despertar desejos. Eram
mulheres que se impunham tanto pelo talento quanto pela sensualidade,
mulheres de espetáculo, estrelas dos teatros, dos salões, das capelas e das
casas-grandes. ¹⁶

Em tais ocasiões, entretanto, não tinham os nomes divulgados, e as quantias
auferidas cabiam aos seus proprietários. Tratava-se de um espaço
transitório, onde a aprovação ficava restrita ao momento. Numa recepção
social ou evento importante, durante o sistema patriarcal vigente, quem
cuidaria de lhes registrar os nomes, mesmo possuindo visível talento? No



pertinente dizer do historiador Nelson Werneck Sodré, o negro
“representava a última camada social, aquela que só podia oferecer o
trabalho e para isso era até compelido. Numa sociedade escravocrata,
honrar o negro, valorizar o negro, teria representado uma heresia”. ¹⁷

Mas nem por isso, em certas ocasiões, passava despercebido o dom das
cativas para música. Frei Caetano Brandão presenciou um admirável duo
formado por negrinhas na fazenda dos padres mercedários (Pará, século
XVIII), sem relatar maiores detalhes. O professor italiano de geografia, física
e matemática, Adriano Balbi, referiu-se a duas negras se destacando pela
expressão e beleza vocal na missa apresentada a D. João e toda a corte na
igreja de Santo Inácio de Loiola (Santa Cruz). É interessante notar que Balbi
lamentou não ter sido possível mencionar os respectivos nomes.

Apenas alguns raros registros da identidade dessas cantoras figuram, não
nos relatos de viajantes ou pessoas da elite, e sim em documentos
pertencentes a confrarias e instituições de cunho religioso. Recentemente,
em relação à fazenda de Santa Cruz, o pesquisador Benedicto Freitas e o
professor Antônio Carlos dos Santos trouxeram alguma contribuição nesse
sentido. O primeiro esclareceu que, no evento solene, ao qual Balbi se
referiu, estiveram presentes três cantoras, ao invés de duas: Maria da
Exaltação, Sebastiana e Matildes. Antônio Carlos dos Santos encontrou,
numa lista datada de 1860, cinco nomes de negras voltadas ao canto: as
sopranos Leonor Joaquina, Inácia Francisca e Maria da Conceição, além dos
contraltos Maria Josefa e Bona Luísa.

No âmbito artístico, a situação se apresentava de maneira diferente. O
acesso aos palcos era restrito. Artistas e músicos, no Brasil colonial, eram
mulatos, posto que a classe numerosa de comerciantes e outros profissionais
liberais, sem falar nos mais abastados e na elite, mantinham preconceito
com as carreiras relacionadas à arte. Além disso, para qualquer negro se
destacar nesse setor, não lhe bastava algum talento; era necessário
demonstrar qualidades a ponto de ser considerado excelente.

Foi o que aconteceu com Joaquina Maria da Conceição Lapa, mais conhecida
como Lapinha. Notável cantora e atriz dramática, mulata, apesar da
discriminação, no tempo do vice-reinado, sobressaiu dentre as demais.
Destacou-se, a princípio, no Rio de Janeiro, onde conseguiu imenso sucesso,
e depois em Portugal, com óperas, farsas e modinhas. Além de cantora, era
excelente atriz dramática, obtendo fama e reconhecimento numa época em
que ainda era bloqueada a presença feminina no tablado. Foi a primeira
mulher a se apresentar no teatro de São Carlos (Lisboa) e a primeira
musicista brasileira a colher aplausos fora das nossas fronteiras. Com o
apoio de D. Maria I e de D. João VI, exibiu sua arte com brilhantismo em
comemorações da realeza, como aniversários e casamentos, no Rio de
Janeiro. ¹⁸

No final do século XIX, outra cantora erudita, Camila da Conceição,
provavelmente filha de escravos, cursou de maneira brilhante o Instituto
Nacional de Música, sendo mais de uma vez aprovada com a nota máxima e
até com distinção . Chegou a se tornar professora catedrática da mesma
instituição e exibiu-se em eventos solenes, como a vinda de uma Comissão



Uruguaia para condecorar os veteranos da Guerra do Paraguai, contando
com a presença de altas patentes do Brasil, Argentina e Uruguai (1894).
Sempre pronta a auxiliar os necessitados, fundou duas instituições em prol
da música: A Academia Brasileira de Música (1925/1926), que não deve ser
confundida com a atual (criada em 1945), e a Casa do Músico, instituição
beneficente para auxiliar profissionais da área, quando carentes.

Ao lado do sucesso, porém, elas tiveram que enfrentar preconceito em
relação à cor. A Lapinha, de imediato, conquistou o público lisboeta em
dezembro de 1794 e janeiro do ano seguinte. O religioso sueco Ruders,
referindo-se, a ela, ressaltou a “figura imponente, boa voz e muito
sentimento dramático”. No entanto, em seu comentário, extremamente
sucinto, abordou em primeiro lugar a etnia: “É natural do Brasil e filha de
uma mulata, por cujo motivo tem a pele bastante escura”, complementando:
“este inconveniente, porém, remedeia-se com cosméticos”. ¹⁹ Naquele
tempo, a tez negra era tida como “defeito de cor”. Deveria, portanto, ser
corrigida por meios artificiais, em geral, pomadas, pó de arroz ou talco.

Camila da Conceição também não ficou isenta de depreciação, no caso,
ainda mais acerba e divulgada na imprensa. O temível crítico Oscar
Guanabarino, em O País , ao noticiar a estreia da ópera Ártemis de Alberto
Nepomuceno (1898), não omitiu: “a precaução da empresa em não anunciar
que a Sra. Camila da Conceição tomaria parte ativa na execução do episódio
lírico, porque se tal se desse era contar certinho com 150 espectadores de
menos”.

A atuação da cantora se resumiu em uma voz ao lado do palco. Contudo,
merecidamente, foi elogiada no Jornal do Commercio , pela “arte refinada do
seu canto e com as inflexões mágicas da sua voz”.

Mais um acontecimento de teor preconceituoso ocorreu com Zaíra de
Oliveira. Obteve medalha de ouro em concurso no Instituto Nacional de
Música e prêmio de viagem à Europa, mas esta não se efetivou, acredita-se,
em função de segregação racial (1921).

Após essas pioneiras, surgiram várias intérpretes representantes da etnia
negra dedicadas à música erudita em nosso país: Maura Moreira, Leda
Coelho de Freitas, Aída Batista, Áurea Gomes, Ivonete Rigot-Muller, algumas
delas radicadas no exterior.

Ainda outra prevenção diz respeito à participação dessa classe de cantoras
no gênero lírico, mantida por alguns melômanos e analistas conservadores.
Muito apreciadas por ouvintes e críticos musicais, elas sofrem descrédito na
opinião de certos aficionados por ópera, embora tal julgamento não
represente a maioria. A título de exemplo, vale lembrar o ocorrido com a
soprano Cynthia Clarey na Alemanha. Acerca de sua atuação em Os contos
de Hoffmann de Offenbach na Ópera de Berlim, a imprensa enalteceu o
excelente desempenho, porém um crítico considerou a voz
“demasiadamente negroide” para o estilo de ópera francesa.

Referências bibliográficas



ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias . Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1978.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço . São Paulo: Ática, 1994.

BITTENCOURT-SAMPAIO, Sérgio. Negras líricas : duas intérpretes negras
brasileiras na música de concerto (séc. XVIII-XX). Rio de Janeiro: 7Letras,
2010.

BRAGA, Rubem. O conde e o passarinho; Morro do isolamento . Rio de
Janeiro: Ed. do Autor, 1961.

FIGUEIREDO, Guilherme. Maria da Praia . Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1994.

FREITAG, Léa Vinocur. Momentos de música brasileira . São Paulo: Nobel,
1985.

FREITAS, Benedicto. Santa Cruz : fazenda jesuítica, real, imperial: vice-reis
e reinado (1760-1821) . Rio de Janeiro: Asa Artes Gráficas, 1987. v. 2.

FREYRE, Gilberto. Açúcar : uma sociologia do doce, com receitas de bolos e
doces do Nordeste do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

LIMA, Jorge de. A mulher obscura . Rio de Janeiro: Agir, 1959.

RUDERS, Carl Israel. Viagem em Portugal (1798-1802). Trad. António Feijó.
Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002. v. 1.

SANTOS, Antônio Carlos dos. O timbre feminino e negro da música antiga
brasileira (séc. XIX). In: ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA, 5.,
2002, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Centro Cultural Pró-Música, 2004.
p. 342-352.

SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira : seus
fundamentos econômicos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969.

STORY, Rosalyn M. And so I sing : African-American divas of opera and
concert. New York: Warner Books, 1990.

1 ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias , p.
33-34.

2 Ibid., p. 133.

3 AZEVEDO, Aluísio. O cortiço , p. 73

4 FIGUEIREDO, Guilherme. Maria da Praia , p. 49.

5 BITTENCOURT-SAMPAIO, Sérgio. Negras líricas , p. 20.

6 ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias , p.
133.



7 Ibid.

8 AZEVEDO, Aluísio. O cortiço , p. 72.

9 Ibid., p. 73.

10 LIMA, Jorge de. A mulher obscura , p. 93.

11 Ibid.

12 BITTENCOURT-SAMPAIO, Sérgio. Negras líricas , p. 14.

13 FREITAG, Léa Vinocur. Momentos de música brasileira , p. 89.

14 BRAGA, Rubem. O conde e o passarinho; Morro do isolamento , p. 114.

15 FREYRE, Gilberto. Açúcar , p. 84.

16 SANTOS, Antônio Carlos dos. O timbre feminino e negro da música
antiga brasileira, p. 345.

17 SODRÉ, Nelson Werneck. História da literatura brasileira , p. 268.

18 BITTENCOURT-SAMPAIO, Sérgio. Negras líricas .

19 RUDERS, Carl Israel. Viagem em Portugal (1798-1802) , p. 93-94.

PRÁTICAS E POLÍTICAS

Práticas e fronteiras: africanos, descendentes e língua nacional no Rio de
Janeiro

Ivana Stolze Lima

FCRB

Em 1836, o Jornal do Commercio , do Rio de Janeiro, publicava o seguinte
anúncio:

Fugiu no dia 17 do corrente, da chácara da Barreira, no caminho da Glória,
ao pé do chafariz, um molecote de nação monjolo, por nome Digue,
acostumado a vender quitanda da chácara; é espigado, magro, anda
ordinariamente com a boca aberta e mostra os dentes, que são grandes e
muito brancos; é muito ladino, fala e mente perfeitamente [...] ¹

Digue impunha um desafio para os caçadores de escravos e policiais que se
dispusessem a capturá-lo nas ruas e arredores da cidade. Usando da palavra
a seu bel prazer, o molecote monjolo ² também impõe um desafio ao
historiador. A frase “fala e mente perfeitamente” nos conduz a um exercício
teórico-metodológico central pois, se de um lado condensa a perspectiva
senhorial, ciosa de fronteiras definidas, traz também a pequena brecha por
onde tentaremos entrever o que podem ter sido práticas usadas e forjadas
por africanos e descendentes nas suas experiências de comunicação no
mundo escravista.



Os anúncios de fugas de escravos são registros complexos, verdadeira arte
descritiva, de uma sociedade marcada não só pelo olhar, mas por uma
sensibilidade auditiva apurada. A descrição revela valores, classificações,
expectativas. Muitas vezes testemunham olhares quase íntimos e, ao mesmo
tempo, relações sociais dinâmicas, condensadas em poucas linhas:

No dia 22 de fevereiro último, fugiu uma preta de nome Maria, de nação
angola, baixa, gorda, cara comprida, olhos grandes, muito ladina, bem
falante, sendo da cara meio fula, levou vestido um vestido de chita branca
com raminhos pretos, e uma saia de ganga azul por cima do vestido, e mais
um pano de riscado da Costa pelos ombros, [consta] que tem aparecido na
praia do Peixe, na dos Mineiros, e nas quitandas da praça do Capim portanto
roga-se a toda e qualquer pessoa que a queira apreender, que a traga à rua
Formosa à casa de Francisco Xavier de Noronha Torresão, ou recolhê-la ao
Calabouço, dando ao apreensor a competente notícia, pois que se darão
boas alvíssaras. ¹

Quem poderá negar certo tom literário desses fragmentos, o conjunto de
imagens que inspira, bem como seu potencial analítico? Além da mobilidade
e do detalhamento das roupas da fujona (seria uma mulher a descrevê-la?)
notemos que Maria é uma africana, “ladina, bem falante”, como aliás a
maioria dos casos computados pela presente pesquisa. Em contraste, André,
um africano cabinda, sinais étnicos indicados (“dentes limados”)
apresentava-se “com negação para falar o português”, ² revelando aí o
conflito e a violência a que estavam expostos africanos e crioulos no
contínuo processo que os transformava em escravos.

Duas forças um tanto contraditórias marcam o contexto das primeiras
décadas do século XIX. Aquele foi um momento chave na expansão da língua
portuguesa no Brasil, movida pela rápida difusão da imprensa, pelas escolas
de primeiras letras, pela expansão da cultura escrita, pelo incremento
administrativo implicado na construção do Estado nacional. Tudo isso se
acompanhava por uma mobilização simbólica em torno dos novos sentidos
do ser “brasileiro”, levando a diferentes manifestações de uma
nacionalidade da língua que deixava de ser entendida como portuguesa,
para ser sentida e usada como brasileira. Mas esse foi também um momento
chave do tráfico escravista, com a entrada de quase dois milhões de
africanos, falantes de quimbundo, quicongo, iorubá, eve, fon, haussá, macua
e centenas de outras línguas. ³ O Rio de Janeiro foi palco dessas duas
correntes. Manter como foco a cidade obedece à necessidade de delimitar
um contexto no espaço e no tempo, se procuramos exercitar o juízo crítico e
superar alguns estereótipos e lugares comuns na forma como se costuma
pensar a relação entre escravidão africana e língua nacional no país.

A abordagem que proponho para pensar esse problema parte da estratégia
de entender as diferentes descrições, procurando categorias subjacentes e
apostando que, além da representação senhorial, podemos chegar a
estratégias de comunicação usadas pelos cativos. De uma base de dados
com informações relativas a cerca de 600 escravos (crioulos e africanos),
publicados no Diário do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio , entre
1821 e 1870, irei me concentrar, neste texto, nos cerca de 360 africanos
desse conjunto. ⁴ Na parte final do texto procurarei apontar algumas dúvidas



que o domínio da linguagem impõe para o funcionamento das hierarquias
sociais.

Partiu-se de perguntas mais diretas, como por exemplo: que tipo de
aprendizado da língua portuguesa por parte dos escravos esses anúncios
revelam? Seria possível quantificar ou elaborar séries que indicassem uma
“boa” ou uma “fraca” habilidade nessa língua? Trabalho com a hipótese
central de que o aprendizado da língua servia à ordem senhorial, por um
lado, mas era movido por lógicas de autonomia e comunidade entre os
escravos. Essas questões foram se acrescentando a outras, que surgiram no
contato com a documentação, contato que trouxe algumas surpresas, como
veremos.

Publicava-se um anúncio de fuga tanto para resgatar um escravo fugido
como para garantir-se legalmente contra os “coiteiros” de escravos, que
usariam o seu trabalho dando-lhes algum tipo de proteção. ⁵ Temos
diferentes indícios de que os anúncios constituem uma documentação que
representa um leque social amplo. Nem todos os que eram proprietários de
escravos eram grandes senhores, dada a chamada pulverização da
propriedade escrava até o fim do tráfico em 1850. Assim, por trás dos
anúncios, provavelmente havia também viúvas pobres, quiçá libertos e
homens de classe social mais humilde resgatando suas propriedades. O
custo de publicação de um anúncio era baixo. ⁶ A vida urbana do Rio de
Janeiro está marcada pela palavra impressa, e desde a década de 1820
atingia diferentes grupos sociais, às vezes na contracorrente da acentuada
hierarquização social. Ao examinar o material, vemos que o mesmo é um
misto de padrões e fórmulas, e de frases espontâneas. Alguns estudos
apontam a oralidade que esses textos registrariam. ⁷ Se por um lado o
“redator” dos jornais devia atuar, suspeita-se que pequenos textos
manuscritos ou ditados pelos anunciantes devem ter sido comuns. Apesar de
certa lacuna de informações sobre o cotidiano dos jornais e oficinas
tipográficas, o próprio texto dos anúncios, além da historiografia sobre o
período, permite sustentar essas hipóteses. O anúncio de fuga apresentaria
ainda um certo viés mais “objetivo”, na sua premência de identificar o
escravo, em contraste com o anúncio de venda ou aluguel, que valorizaria as
qualidades e certo enquadramento na função do escravo.

Passemos assim aos principais resultados que a análise da base de dados
propiciou. ⁸ Um primeiro aspecto geral, até um pouco óbvio, mas que é
importante notar, é como a descrição feita reafirmou sistematicamente a
distinção entre africanos e crioulos (os nascidos no Brasil), encontrada em
quase 90% dos anúncios coletados. Ou seja, a fronteira entre africanos e
crioulos era ciosamente reafirmada pelo regime escravista, em estreita
consonância com a legitimidade vigente da escravidão, que se baseava no
nascimento de ventre escravo ou no tráfico. Dentre os africanos, coletei
informações sobre as seguintes “nações”: Moçambique (68), Mina (44)
Congo (40), Angola (37), Benguela (35), Cabinda (32), Caçanje (12), Monjolo
(12), Rebolo, Libolo ou Rebola (11), Quilimane (10), Inhambane (7),
Ganguela (5), Cabunda (4) e algumas outras. ⁹ Como muitos estudos
clássicos já mostraram, e outros tantos têm aprofundado, a população
escrava do Rio de Janeiro era não só numerosa, como composta por alta
proporção de africanos, de diferentes origens. Dentre os escravos



classificados como crioulos, tanto o próprio termo crioulo era empregado
(146) como pardo (58) e mulato (6) e outras informações como “natural da
Bahia”. O termo preto era também empregado para sugerir um africano,
sem mencionar a nação, mas às vezes com outros indícios de que se tratava
de um africano. Vale lembrar que o termo brasileiro nunca era usado para se
referir a um escravo ou liberto nascido no Brasil.

Comecemos, portanto, com essa questão mais geral: como os africanos
trazidos para o Rio de Janeiro aprenderam a língua dos seus senhores, ou a
língua corrente na cidade do Rio, sobre a qual a nova situação de cativeiro
seria construída? Dos 361 africanos fujões, 147 (40%) puderam ser
claramente classificados na base de dados como tendo uma boa habilidade
em português: “Miguel [...] é de nação porém fala perfeitamente”; “um preto
[...] tem a pronúncia como qualquer crioulo”; “Um preto, de nação
moçambique, é muito ladino e fala muito bem a língua portuguesa”; “José
[...] moçambique [...] fala bem a língua de branco”; “escravo ladino, de nome
Luiz, de nação monjolo [...] e fala bem explicado”; “Luís, de nação benguela
[...] porém fala muito bem”; “José, nação ganguela [...] bem falante, que
parece ser crioulo”; “Genoveva, nação mina nagô [...] fala muito bem”;
“Raimunda, de nação mina, fala explicado”; “Júlio, de nação congo [...] fala
bem francês e português”; “Clemente, de nação angola [...] bem falante e
desembaraçada”. ¹⁰

Em outro conjunto de descrições, 22 casos (6%) apresentava a habilidade
linguística dos escravos com sinais claros de uma situação transitória,
usando advérbios como “ainda”, “meio”, ou indicando que eram escravos
chegados recentemente, com o termo “novo”: “Caetano, nação moçambique
[...] ainda meio boçal”; “um negro novo [...] moçambique [...] nada fala de
português”. ¹¹ São condições provisórias que revelam bastante sobre a
expectativa dos senhores, e como eles antecipavam que seus escravos iriam
aprender sua língua. Revelam também, entretanto, quão pequeno era o
número de escravos descritos como pessoas que tinham dificuldades
insuperáveis para aprender a falar português.

Apenas 17% dos anúncios coletados (64 casos) descreviam essa dificuldade
como um estado definitivo, sem as marcas de transitoriedade: “um negro
monjolo [...] bastante embaraçado na fala”; “Constantino, nação
Moçambique [...] a fala é um tanto desengonçada e atrapalhada”; “Miguel,
de nação cabunda [...] não fala bem a língua de branco”; “Marcos, da nação
benguela [...] fala muito atrapalhado”; “Miguel, nação monjolo [...] fala de
maneira que pouco se entende”. ¹²

Formamos um outro conjunto de descrições que sublinha não exatamente o
grau de aprendizado da língua, mas características na fonação e articulação
– fala rápido, baixo, com a voz rouca etc. ¹³ Ou ainda, que sublinham
características que seriam mais psicológicas, como “fala manso”. Acredito
que em muitos desses casos, pode-se deduzir que eram indivíduos que não
tiveram problemas para aprender o português, já que isto não estava em
questão no momento de formular suas descrições. A não ser em casos que
revelam dificuldades mais claras, como o problema da gagueira, que
certamente nos indica a dureza da sua experiência. (Vide tabela 1 , na
página seguinte).



Nunca é demais lembrar o burburinho da cidade, dos sons, danças e folias,
festas da corte e batuques, funerais, cantos de trabalho, ouvidos e
produzidos por africanos, pelos ditos crioulos, livres e libertos, que deviam
aguçar o ouvido de vez em quando para mapear possíveis línguas que
entendessem, usando suas próprias línguas sempre que possível. Adotar
essa perspectiva mais ampla é importante para evitar a conclusão parcial de
que esses africanos estavam simplesmente adotando a língua dos seus
senhores e tornando-se o que era esperado deles; ou que estariam
aprendendo português e abandonando tudo o que tinham sido ou – limitando
a essa lógica –, tudo o que viriam a ser vivendo na cidade. Nesse ponto,
seguimos a intuição de Mary Karasch, que descreve a cidade como um
“museu de línguas africanas”, atentando para as oportunidades usadas pelos
escravos para se comunicar em suas próprias línguas.

Tabela 1. Descrições de escravos africanos

Fontes: Diário do Rio De Janeiro (1821-1870) e Jornal do Commercio
(1827-1870)

Outro aspecto interessante era a capacidade de ler e escrever, presente em
alguns anúncios, que nos remetem às práticas informais de aprendizado. Do
preto Firmo, um “crioulo fula”, se disse: “desconfia-se que sabe ler e
escrever, e intitula-se forro”. ¹⁴ Nesse campo, a pesquisa historiográfica tem
contribuído para repensar aquela velha imagem de um reduzidíssimo
número de letrados em meio a uma massa de analfabetos. Em algumas
situações, especialmente nas cidades, o letramento de escravos, e de livres e
pobres acontecia, embora muitas vezes isso tenha passado ao largo dos
registros oficiais. ¹⁵

Daquela arte descritiva e acurada, surgiria a possibilidade de identificar um
escravo através de sua fala.

Fugiu de uma chácara no Engenho Velho, haverá dois meses, um preto de
nação Mina, por nome Desiderio, estatura regular, com alguns sinais de
bexiga, mas sem sinal de nação, porém conhece-se logo, pela fala que é
mina. Quem do mesmo der notícia ou o entregar na rua Nova de São Bento
número 52, receberá boas alvíssaras. ¹⁶

“Conhece-se logo pela fala que é mina”: o que significaria essa frase? Seria
algum sotaque, uma forma diferente de pronunciar certos sons? A categoria
mina engloba um leque de povos da Costa da Mina, variando no tempo e no
espaço de acordo com a história do tráfico. Segundo Mariza Soares, no Rio
do século XIX, além dos grupos falantes das línguas gbe, o termo incluiria
falantes de iorubá. Seria possível cogitar que ainda houvesse uma variedade
da chamada língua geral de mina, que foi documentada no século XVIII em
Minas Gerais e no Rio de Janeiro? Pode ser que sim, uma vez que o grupo
mina do Rio, que incluía adeptos do islamismo, é um dos mais interessantes
exemplos de identidade reconstruída no cativeiro, passando de uma
categoria imposta pelo tráfico a uma identidade assumida pelos próprios
africanos, processo alimentado em função, inclusive, de suas ações na
justiça. Os minas eram o grupo que mais conseguiu alforrias no período. Um
mina, Cyro, africano livre que lutou na justiça por sua emancipação, deixou
um documento escrito de próprio punho, registro emocionante da tensão em



que viveram, além de testemunho da apropriação desse instrumento de
poder: Cyro conseguiu a emancipação e, significativamente, mandou os seus
filhos para a escola. ¹⁷

Ora, se o pequeno anúncio supõe algum consenso sobre o reconhecimento
de um mina, há um outro lado disso tudo. O juízo senhorial de que se
reconhece e identifica um escravo pela língua era também um juízo
dominado pelos escravos, os quais não raro jogaram com as identidades.
Afinal, tanto podiam falar, como mentir...

Fala como um crioulo, finge ser um boçal:

Andam fugidos, Joaquim, moleque de 12 anos, benguela, mas não tem sinais,
fala perfeitamente, levou camisa de algodão americano e calça de brim liso.
Maria Rosa, benguela, alta, corpulenta, sem dentes na frente, bem falante e
parece crioula. Quem os levar à casa de seu senhor, na rua Nova de São
Francisco da Prainha nº 49, será generosamente gratificado. ¹⁸

Benguela foi um dos maiores portos do tráfico atlântico nessa época, ¹⁹ onde
escravos vindos de diferentes pontos do interior eram vendidos – Joaquim e
Maria Rosa somavam-se a tantos outros trazidos na juventude ou infância. ²⁰
Joaquim não tinha sinais de nação, ao contrário de Maria Rosa, que
provavelmente os tinha: a falta dos dentes da frente. Assim como o menino,
ela aprendeu muito bem a falar a língua dos senhores, e “parece crioula”,
cruzando fronteiras da distinção de origens. Também Fortunato,
moçambique, orelhas furadas marcando sua origem, que fugiu levando uma
nota de 20 réis, era muito ladino e “parece crioulo na fala”. ²¹ As descrições
constituem-se com certa economia entre as formas como esses africanos
usavam a língua e as suas marcas étnicas, já que, a contar apenas pelo seu
desempenho linguístico, havia africanos que não passariam como tais.
Certamente, o fato de serem jovens, ou mesmo quase crianças, pesou nessa
experiência com a língua dominante.

A recorrência da descrição de africanos que falam “como crioulos” foi uma
das surpresas da pesquisa. Desde a primeira abordagem, tendi a interpretar
essa categoria como indicativo de que o africano assim descrito falaria como
qualquer um nascido no Brasil, sendo escravo ou livre e compartilhando
uma mesma ambiência social. Buscando estudar o português falado por
africanos e descendentes no Brasil, Tania Alkmim analisou um amplo
espectro de representações literárias sobre uma “fala negra”, ou a forma
como personagens negros falam de acordo com as construções literárias do
século XIX. Tanto negros como escravos – essa distinção é importantíssima e
às vezes esquecida, em prejuízo de um entendimento mais apropriado da
historicidade das categorias sociorraciais – eram comumente caracterizados
por um conjunto de marcas indicando uma fala diferenciada e distante da
dos brancos, enunciada numa variedade de português cheia de erros e
descuidos. O trabalho de Alkmim mostrou como a literatura tinha
claramente construído um estereótipo da fala de negros e africanos.

Como observado em relação à tradição portuguesa, os negros e escravos
brasileiros se expressam em uma variedade de português cheia de erros e
imprecisões. Em um segundo momento, vemos que os dados apontam
também para uma nítida distinção entre a representação linguística de



personagens africanos e de crioulos (escravos e negros nascidos no Brasil),
independente de serem livres ou escravos. Ou seja, se de um ponto de vista
global, havia uma oposição primária entre um “português de brancos” e um
“português de negros”, havia também uma oposição secundária entre um
“português de africanos” e um “português de crioulos”. Mais precisamente:
– africanos e crioulos apresentam marcas linguísticas comuns; – africanos
apresentam marcas linguísticas privativas, não observáveis nos personagens
crioulos. ²²

A distinção entre africanos e escravos nascidos no Brasil, feita tanto de
particularidades fonéticas como gramaticais, indicariam os africanos como
estrangeiros. Já os crioulos, falariam um “mau português”. A autora detalha
essas marcas e, para simplificar, podemos dizer que um africano
pronunciaria Zuzé e não Jusé , ou trocaria a concordância de gênero, como
em “o casa” e não “a casa”. ²³

Mas haveria um “português de brancos” e um “português de negros” no
Brasil do século XIX? Ainda de acordo com Alkmim, essa dicotomia simplista
foi superada pela incorporação de novos horizontes da pesquisa, contando
não só com representações literárias, mas com estudos baseados em outras
fontes linguísticas, que permitiriam comparar o português dos crioulos com
a fala do caipira, o homem pobre do campo, em geral iletrado. A autora
concluiu que os escravos nascidos no Brasil e o homem iletrado do campo, o
caipira, teriam falado da mesma forma. Por exemplo, a apócope (pescá,
imperadô, mandá) e a iotização (oreia, mió, muié), valeriam tanto para o
caipira como para o crioulo, levando Alkmim a sugerir que para além da
representação literária, nas práticas sociais e linguísticas, a linha divisória
não estaria entre um português de brancos e um de negros, mas muito mais
na questão de se tratar de indivíduos letrados ou iletrados. Não haveria
portanto um português de negros ou um português negro.

Há, entretanto, mais uma faceta que a análise do meu material evidencia. Se
é claro que alguns dos africanos persistiram em seus sotaques particulares –
e acredito que um desses pode ter sido descrito como quem “fala bem o
português”, pois não é o sotaque que invalidaria essa classificação, e se é
claro também que parte deles persistiu com uma “fala atrapalhada”, a
categoria “fala como crioulo” nos leva a concluir que parte dos africanos
estaria falando a língua corrente como alguém que nasceu no Brasil. Isso
poderia estar baseado em uma série de razões possíveis: a convivência
desde a infância com a língua portuguesa, uma aptidão pessoal, uma
experiência prévia em ambientes de multilinguismo, o possível contato
anterior com variedades do português, ainda no território africano. Vemos
claramente que esses escravos estão transitando entre as fronteiras
senhoriais e, portanto, estão fugindo às classificações e lugares sociais a
eles determinados.

Voltemos ao nosso Digue, o mentiroso. Não era incomum que africanos
fossem descritos com expressões como “fala perfeitamente”. Justamente
para que seu domínio da língua não invalidasse a sua identificação pelas
diferentes autoridades. Um homem negro se apresenta ao recrutamento,
dizendo-se livre ou liberto e, a depender da situação, dizendo-se crioulo.
Uma vez recrutado como soldado, avista no horizonte algum grau de



liberdade. Enxergamos muito bem as formas de resistência à escravidão
nesse embaralhar de fronteiras entre aqueles que fingem, simulam,
inculcam-se. Vejamos este exemplo: Davi era um jovem, outro “moleque”,
cabilda. Se houve africanos que fingiam ser ou eram hábeis para serem
vistos como crioulos, Davi preferiu o caminho contrário:

Fugiu em 21 de fevereiro próximo passado, um moleque de nação cabilda,
de nome David, cara redonda, muito retinto, com pequeno buço, terá de 16 a
17 anos de idade, o qual finge boçal, levou camisa branca e calça de algodão
trançado riscado [...] ²⁴

Diferentes estudos têm mostrado o quanto os escravos tinham consciência
das batalhas jurídicas e políticas sobre o tráfico – consequentemente sobre o
regime escravista – que marcaram a primeira metade do século XIX. Fingir
ser um boçal, no fim da década de 1840, poderia ser um meio de provar a
situação ilegal do africano que desembarcou após 1831, com a lei do fim do
tráfico no Brasil. Como percebeu Marcos Abreu, ²⁵ de acordo com o decreto
de 1832, que regulamentava a lei do fim do tráfico, um dos critérios para
determinar se um escravo tinha sido introduzido ilegalmente no país seria
justamente a sua qualidade de boçal ou, ao contrário, seu entendimento da
“língua brasileira”. ²⁶ Não por acaso, com tantos escravos “fingindo”,
“mentindo” e “passando-se por”, esse critério não demorou muito a ser
questionado pelas autoridades e pelos proprietários. As apropriaçõs dos
códigos que regiam a sociedade escravista, como a linguagem oral e escrita,
os instrumentos legais, as formas hierárquicas, podem ser reunidas como
faces de um processo que, se tiver que ser denominado uma ladinização,
precisa incorporar a ideia do fingir-se ladino.

Uma característica importante da experiência urbana do Rio de Janeiro
oitocentista foram as variadas formas de relação entre escravos e homens
livres e pobres, dividindo e disputando espaços e funções que favoreciam
certa indistinção e trânsito. Indistinção que levantava suspeições entre a
polícia, mas trânsito que gerava sobrevivência. Assim, a linguagem poderia
dar um meio a esses homens e mulheres de se deslocar ou de se mover nas
rígidas fronteiras da sociedade escravista.

Como a história de Joana:

No dia 3 do corrente desapareceu uma preta de nome Joana, e finge-se não
saber falar. Levou saia de chita e xale escuro de listras largas. Quem a
apreender pode levá-la à rua da Alfândega. ²⁷

Para terminar, insistindo na proposição de questionar fronteiras e repensar
não só as classificações senhorias, mas também as nossas, acadêmicas e
metodológicas, eu queria lembrar agora do que poderíamos chamar artesãos
da palavra escrita, pensando em escritores, consagrados ou esquecidos, mas
incluindo sobretudo um certo mundo das letras formado por tipógrafos,
redatores, revisores, cronistas, muitos hoje de fora da “literatura brasileira”,
mas que estavam ali pelos bastidores, pelos cafés ou pelas esquinas.
Quantos deles são descendentes mais ou menos próximos de escravos e
africanos? O mundo da imprensa constituía um mercado de trabalho que
possibilitava profissionalização ²⁸ e relativa ascensão social. Podemos
ampliar um pouco e pensar nos leitores anônimos, e nos professores pobres,



que mantinham suas aulas particulares ensinando meninos pretos e pardos a
ler, escrever e contar. Paula Brito é um exemplo conhecido: mulato humilde,
aprende a ler, começa como aprendiz em uma tipografia e se torna dono da
célebre Tipografia Imperial Dous de Dezembro. Se não tão célebres, outros
anônimos existiram. O pai de Lima Barreto foi escravo e tipógrafo. Sua mãe,
filha de escravos, era professora.

E justamente um desses descendentes de escravos, que teria sido neto de
um cativo, foi aprendiz de tipógrafo, trabalhou na imprensa nacional e,
entrando na república das letras a partir dessas oficinas e estantes, partiu
para altíssimos voos. Esse autor escreveu um conto muito interessante que
nos remete aos leitores desses anúncios de jornal. Mais particularmente, aos
leitores interessados de fato a “apreender” um desses fujões, aqueles que
teriam o ofício de pegar escravos fugidos. Falo aqui de Machado de Assis e
do conto “Pai contra mãe”. Em um retrato moral fortíssimo da sociedade
escravista, o conto coloca face a face, lutando por seus destinos, um pegador
de escravos e uma escrava fugida, um homem e uma mulher, um pai contra
uma mãe. Ambos, provavelmente, negros. O caçador de escravos, de um
lado, contava com a recompensa prometida para evitar levar o filho à roda
dos expostos, por falta de meios para sustentá-lo. E de outro lado, a escrava
grávida que aborta ao ser arrastada e machucada na captura, lutando e se
debatendo pela liberdade.

Lembrando-se do tempo da escravidão, Machado abre o conto com uma
descrição das máscaras usadas para tapar a boca dos escravos, e da coleira
dos fujões, mais “sinal” do que castigo. Sobre o ofício de pegar escravos,
dizia:

Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a
necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e
alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o
impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. ²⁹

Aos caçadores de escravos bastavam “força, olho vivo, paciência, coragem e
um pedaço de corda”. “Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os
no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os
costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo,
amarrá-lo e levá-lo.”

Fronteiriço entre ordem e desordem, o ofício de caçador de escravos, no
contexto da escravidão urbana nas primeiras décadas do século, nem
sempre se coadunava com a crescente definição de uma autoridade pública
como a esfera responsável por manter a ordem na cidade. Não era incomum
que capitães do mato roubassem escravos e chantageassem senhores para
sua devolução. Por isso, a tarefa de coibir as constantes fugas tendeu a ser
atribuída às autoridades poli ciais constituídas, ainda que a força das
circunstâncias – a grande proporção de escravos na população – impusesse
uma demanda pela tarefa. ³⁰

Voltando ao conto. O perfil moral de Candinho, o pegador de escravos, é de
um sujeito que não parava em nenhum ofício, tendo passado por vários, um
sujeito que “cedeu à pobreza”, mas que curiosamente começou como...
aprendiz de tipógrafo. Assim, temos um dilema digno de Stendhal, que



carreira seguir, ser tipógrafo e quem sabe ser alguém na vida, ainda que
numa vida dura, ou ser um pegador de escravos, com resultados mais
compensadores, tamanha a quantidade de escravos que fugiam na cidade,
ainda que numa tarefa fronteiriça entre ordem e desordem. Notemos que em
nenhum momento o autor menciona a cor desse personagem. Levando em
conta principalmente a construção literária do personagem, um
desprotegido, sem bens ou família que o amparasse, mas levando em conta
também as características sociorraciais da população urbana naquele
momento, a sugestão de que não se trataria de um homem branco me
parece muito clara. Principalmente pelo equilíbrio da luta entre o pai e a
mãe, de filhos e futuros diferentes. Assim, para um negro pobre, seriam
essas alternativas, morais e de ofício, duas formas possíveis de sobreviver
no mundo dos livres, dentro dos duros limites de uma sociedade escravista.

Transitando entre os dois lados do jornal, o do tipógrafo que recebia o
anúncio do proprietário e com ele combinava os tipos de metal, e o do
caçador de escravos que o lia e decorava, ia a escrava disfarçando a sua voz.
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A árvore da palavra: falares, cantos e contos da tradição banto no Brasil

Sônia Queiroz

UFMG

Embondeiro, imbondeiro, mbondo − Árvore africana de grande porte e
longevidade, também conhecida como baobá (designação de origem árabe),
pode viver até 6 mil anos e seu tronco chega a medir 7m de diâmetro,
podendo abrigar pessoas no seu interior. Alimenta com seu fruto, rico em
vitamina C e, na estação das chuvas, reserva água no tronco, que libera na
seca. Considerada sagrada por algumas tradições africanas, debaixo dela se
reúnem os mais velhos para o ritual da palavra, em que buscam solução
para conflitos entre membros da comunidade.



OBrasil é considerado o território de maior concentração de negros fora da
África. Em seu primeiro levantamento, finalizado no ano 2000, a Fundação
Palmares identificou em Minas Gerais 66 comunidades remanescentes de
quilombos, o que correspondia a 9,5%, num total de 724 então identificados
no Brasil. ¹ Sete anos depois, a pesquisa realizada pelo CEDEFES (Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva), que resultou na publicação do livro
Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século XXI : história e
resistência, redimensiona essa avaliação, identificando nada menos que 439
comunidades quilombolas em Minas. ²

Embondeiros plantados em terras brasileiras

Apesar da grande concentração de descendentes de africanos no Brasil, e
em particular em Minas, ainda são escassos os trabalhos sobre os
remanescentes de culturas africanas e mais ainda sobre os remanescentes
linguísticos em nosso território. Em Minas pudemos identificar, até o
momento, 11 comunidades onde há concentração de descendentes de
africanos, com registro impresso, sonoro ou em vídeo de remanescente de
línguas do grupo banto: Tabatinga (Bom Despacho), Calunga (Patrocínio),
Catumba (Itaúna), Jatobá (Belo Horizonte), Arturo (Contagem), Matição ou
Mato do Tição (Jaboticatubas), Milho Verde (Serro), Quartel do Indaiá e São
João da Chapada (Diamantina), Fagundes (Santo Antônio do Amparo) e
Oliveira. ¹

O primeiro registro de língua africana em Minas, feito em manuscritos por
Antônio da Costa Peixoto, em 1731 e 1741, aponta a existência de uma
língua veicular de base ewê na região de Vila Rica.

Dois séculos depois do primeiro registro, João Dornas Filho, em 1938, e
Aires da Mata Machado Filho, em 1939, registraram pela primeira vez em
impresso falares africanos em Minas – a partir de pesquisa de campo,
respectivamente nos povoados de Catumba (no município de Itaúna) e São
João da Chapada e Quartel do Indaiá (no município de Diamantina). O
“vocabulário quimbundo” acompanhado de observações sobre a
morfossintaxe do “dialeto” foi publicado na Revista do Arquivo Municipal ,
de São Paulo, que desde a gestão de Mário de Andrade incentivou pesquisas
sobre as tradições orais brasileiras.

Na mesma revista, Aires publicou, nos anos seguintes, os resultados de sua
pesquisa sobre cantos de tradição banto em São João da Chapada: 65
cantigas, com “letra, música e tradução, ou antes ‘fundamento’”, além de
dois glossários da “língua banguela” – um deles extraído dos cantos e o
outro, do linguajar local; e ainda oito capítulos de estudo sobre a cultura
afro-brasileira no contexto do trabalho da mineração de diamantes, textos
reunidos em livro em 1943. ² Alguns desses vissungos (cantos entoados
pelos negros no trabalho da mineração) foram gravados em 1982 por
Clementina de Jesus, Doca e Geraldo Filme, no LP O canto dos escravos . ³
Ao final da década de 1990, a Associação Cultural Cachuera! gravou, na voz
do sr. Ivo Silvério da Rocha, contramestre do catopê de Milho Verde (distrito
do Serro), três desses cantos. ⁴ O estudo dos vissungos foi retomado mais
recentemente por Lúcia Valéria do Nascimento.



Patrocínio é outro caso de preservação de dialeto de origem africana em
Minas, documentado inicialmente em artigo publicado na revista Ciência
Hoje em 1985, em que se menciona a pesquisa desenvolvida em 1982 pelo
sociolinguista Jurgen Heye “sobre fenômenos do tipo calunga em Minas
Gerais”, que teria descoberto, “a cerca de 20 quilômetros de Diamantina,
duas comunidades que mantêm sua língua de origem, dedicam-se à
agricultura de subsistência e têm de 15 a 20 membros”. ⁵ Na mesma época,
o antropólogo Peter Fry e o linguista Carlos Vogt escreviam um livro sobre a
comunidade negra do Cafundó, interior de São Paulo. No capítulo “Outras
‘línguas africanas’ no Brasil” dedicam 22 páginas à calunga de Patrocínio. ⁶

Na última década do século XX, foram publicados quatro livros sobre
remanescentes africanos em Minas Gerais: em 1995, de Eugênia Dias
Gonçalves, o Vocabulário dos Tata n’ Ganga Mukice da Irmandade de N. S.
do Rosário do bairro Jatobá, Belo Horizonte, Minas Gerais ; em 1997,
Afrografias da mem ó ria , de Leda Martins, sobre a mesma Irmandade do
Rosário de Jatobá, em Belo Horizonte; em 1998, meu próprio livro, Pé preto
no barro branco : a língua dos negros da Tabatinga; em 1999, de Gastão
Batinga, Aspectos da presença do negro no Triângulo Mineiro , com um bom
registro do léxico africano de Patrocínio e região. ⁷

Em 2000, saiu A língua mina-jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto
do século XVIII, resultado de pesquisa realizada por Yeda Pessoa de Castro a
partir da edição portuguesa da Obra nova de língua geral de mina , de
Antônio da Costa Peixoto, já mencionada aqui. ⁸

As línguas africanas aqui faladas quando chegaram às Minas com os
primeiros africanos no século XVIII − o quimbundo, o quicongo e o umbundo
– se restringem hoje a fragmentos – linguagem ritual em algumas
comunidades (atualmente identificadas como quilombolas), versos e
palavras soltos em alguns cantos do repertório das festas do reinado de
Nossa Senhora do Rosário e do candombe (que se realiza dentro e fora do
âmbito da festa do Rosário).

Esses fragmentos de língua presentes especialmente em cantos, como nos
vissungos, revelam uma situação linguística em que importa mais saber o
sentido simbólico do texto do que o significado de cada palavra ou
expressão, o que Yeda Pessoa de Castro, em Falares africanos na Bahia ,
designou como competência simbólica (referindo-se ao fenômeno nos
terreiros de candomblé na Bahia). Nesta situação, diferentemente da
competência linguística, as palavras não são utilizadas em outro contexto
que não seja o dos versos. Os cantadores desconhecem o significado de cada
palavra isoladamente, mas sabem a função daquele canto, a que, ou a quem,
se destina seu fundamento (termo usado pelos próprios cantadores para
designar o sentido simbólico do canto).

Ivo Silvério da Rocha, capitão (ou contramestre , ou patrão ) do catopê de
Milho Verde, é um dos últimos (senão o último) mestre de vissungos de
enterro, “cantos [...] herdados dos escravos, que ele aprendeu ouvindo os
moradores das vizinhas comunidades negras do Baú e Ausente [...], quando
estes transportavam seus defuntos em redes para enterrá-los na cidade”.
Esses cantos, que ora expressam “a dor e o cansaço dos carregadores



caminhando léguas a pé entre as serras”, ora “marcam o momento em que,
aproximando-se do cemitério, os companheiros encomendam a alma do
morto, para que possa ganhar com suavidade a terra dos ancestrais”, ⁹ hoje
só são cantados em ocasiões muito especiais, como no enterro de Antônio
Crispim Veríssimo, mestre de vissungo, integrante do catopê de Milho
Verde, falecido recentemente.

Vale ressaltar que, além dos vissungos de enterro, existem outros gêneros.
Os vissungos são um tipo de canto chamado responsal, um canto de
resposta. O mestre puxa o canto e o grupo responde. Geralmente responde
repetindo, sem acréscimo, não há disputa de quem é melhor − o que é
diferente do desafio do Nordeste, que é um desafio entre mestres do canto:
um joga um verso para o outro e o outro tem que dar conta de fazer outros
versos. Os vissungos são cantos para várias ocasiões: há o canto para saudar
o dia, o amanhecer, o nascer do sol; o canto do meio-dia, que é a hora da
alimentação; o canto do término do trabalho; o canto de multa, que é para
abordar um forasteiro que chegou ao trabalho de mineração; e o já
mencionado canto de enterro, que recentemente foi objeto de um
documentário intitulado Terra deu, terra leva .

No sul de Minas, o capitão Júlio Antônio Filho, ou capitão Julinho, como é
chamado, carrega o bastão herdado do pai, à frente do terno de
moçambique que ele fundou em Fagundes, povoado do município de Santo
Antônio do Amparo. Capitão Julinho também “é reconhecido como um dos
guardiões do conhecimento da língua da costa, uma estranha mescla de
português e banto, antigo idioma das senzalas e que hoje está restrito a
poucos falantes, em sua maioria idosos”. ¹⁰

Capitã Pedrina de Lourdes Santos, regente do moçambique de Nossa
Senhora das Mercês de Oliveira, reúne tudo o que a memória remota ainda
pode guardar da língua dos antigos e improvisa, no canto “Abu cuna Zambi
pala oso” um solo longo, que soa como uma sequência de palavras soltas,
trazidas pelos ares de uma história de fragmentação. Após uma abertura de
saudações com uma sonoridade nagô, uma série de quadras em “língua
africana” em que parecem predominar palavras remanescentes de línguas
banto, intercaladas por um refrão característico da tradição musical dos
povos banto − “ê ê aruê, aruê, aruê” −, ela chama o coro com uma quadra
em que mistura a língua portuguesa com palavras do quimbundo. A partir
desse momento entram os instrumentos de percussão, e regente e coro
prosseguem o canto em português:

Ajuntei tudo o que sabia, o que já havia aprendido com meu pai, capitão
Leonídio, o que canto intuitivamente, com coisas que procuro em livros,
coisas dos dialetos africanos, especialmente quimbundo e nagô. Achei
também que não deveria ficar só no tempo da escravidão, mas trazer o
assunto para a atualidade. ¹¹

Alguns pesquisadores do campo da música, bem como artistas, gravaram
cantos da tradição oral em que encontramos traços remanescentes das
línguas africanas faladas no início do povoamento de Minas Gerais. O
trabalho de estudo desses cantos numa abordagem comparativa, levando em
conta as relações com as línguas e manifestações culturais africanas,



demanda dedicação e tempo sobre os textos de cá e de lá. O primeiro passo
para esse estudo, no entanto, é a reunião dos cantos – música e letra – em
suporte material. O que exige deslocamento e equipamento para gravação e
transcrição. Essa etapa da pesquisa de campo vem sendo desenvolvida no
sudeste brasileiro sistematicamente e com muita qualidade pela Associação
Cultural Cachuera!, Viola Correa, e por iniciativas isoladas de artistas-
pesquisadores, como Titane, Caxi Rajão e Glaura Lucas. À iniciativa e
qualidade do trabalho de músicos e etnomusicólogos, e de toda a equipe
desses pesquisadores da música de tradição oral no Brasil, deve-se o recente
registro sonoro, audiovisual ou escrito dos cantos.

O pioneiro no registro sonoro dos cantos, Luís Heitor Correa de Azevedo,
contemporâneo e companheiro de pesquisa etnográfica de Mário de
Andrade, registrou na década de 1940, com o financiamento da Biblioteca
do Congresso Americano, um grande número de cantos de trabalho e de
enterro em São João da Chapada (a mesma região em que pesquisou Aires
da Mata Machado), cantados num “dialeto benguela”, como denominavam
ali, naquele início de século XX, o falar resultante do contato de africanos de
línguas do grupo banto vindos para as minas, provavelmente de Angola e do
Congo. Trata-se de cantigas usadas na mineração e também nas cerimônias
de enterro e de levantamento do mastro nas festas religiosas.

A língua dos negros da Tabatinga

Em 1998, publiquei o livro Pé preto no barro branco : a língua dos negros da
Tabatinga, em que divulgava os resultados da pesquisa de campo realizada
em 1981 na periferia da cidade de Bom Despacho, oeste de Minas Gerais, no
bairro Tabatinga. Ali se concentrava uma população, predominantemente
negra, de falantes de uma língua afrodescendente − um misto de português
rural e línguas africanas, com evidências de predomínio do quimbundo e
umbundo, línguas do grupo banto faladas até hoje em Angola (embora não
tenha realizado a análise etimológica, a comparação com outros
vocabulários africanos registrados no Brasil permi tiu identificar as línguas-
base do vocabulário africano da língua da Tabatinga).

Percebida de início como uma língua africana, diferente do português, a
língua da Tabatinga (ou língua do negro da costa, como também é chamada
pelos falantes) revela, numa observação um pouco mais aprofundada, uma
série de traços comuns com o nosso português rural. Do ponto de vista
etnolinguístico, é uma mistura de vocabulário essencialmente de origem
banto e gramática do dialeto rural brasileiro (também chamado dialeto
caipira), que funciona como uma espécie de código secreto destinado a
preservar a comunicação e a identidade africana no interior de um grupo
sociocultural brasileiro constituído predominantemente por negros, de
classe baixa.

Uma das características mais marcantes do vocabulário da língua do negro
da costa é a extrema redução dos itens lexicais, que se compensa pela
extensão do significado. Em seu conhecido estudo dialetológico, Amadeu
Amaral observa que o vocabulário do dialeto caipira é bastante restrito, de
acordo com “as exíguas necessidades de expressão dos que o falam”. ¹² O
que dizer, então, do vocabulário da língua do negro da costa, uma língua



usada exclusivamente em situações especiais? Em outros termos, se já é
reduzido o número de palavras utilizadas pelos habitantes da Tabatinga nas
suas comunicações cotidianas, em família, no trabalho e entre amigos,
quando usam o português regional, muito mais reduzido é, certamente, o
vocabulário que utilizam essencialmente nas “conversas de botequim”,
quando o instrumento de comunicação é a língua do negro da costa. Para
que se tenha uma ideia mais exata da limitação do léxico da língua do negro
da costa, basta saber que os vocábulos “africanos”, que constituem sua
quase totalidade, no meu levantamento, somam apenas 176.

Por outro lado, observamos que a língua do negro da costa lança mão de
alguns recursos que funcionam como uma espécie de compensação da sua
extrema pobreza lexical. Em primeiro lugar, verifica-se o que poderíamos
chamar de polissemia generalizada: as palavras adquirem novos significados
a todo momento, de acordo com as necessidades de expressão do falante, e
é preciso que o interlocutor se mantenha sempre atento aos contextos
situacional e verbal para que se estabeleça a comunicação.

Isso se dá com tal frequência que em alguns casos é impossível definir o rol
de significados normalmente atribuídos a determinadas palavras. Como
ocorre em português popular, com os nomes coisa, negócio, troço, trem, e os
verbos coisar e transar , a língua do negro da costa também apresenta os
seus vocábulos passe-partout .

É o caso, por exemplo, do verbo caxá , que se presta às mais diversas
significações, definidas pelo contexto verbal e situacional. Em uma frase
como Ficô muita cuete sem caxá ingura, o significado ‘receber’ só se realiza
através do objeto direto ingura ‘dinheiro’ e das afirmativas que cercam a
frase: trata-se de uma conversa sobre a destruição, pela chuva, da lavoura
de feijão onde a informante trabalhava, fato que teria deixado o patrão sem
dinheiro. Daí, ficô muita cuete sem caxá ingura ‘ficô muita mulhé sem
recebê’ . Assim, o verbo caxá se presta à constituição de inúmeras perífrases
com significações que se definem sempre pelo nome que o segue: caxá
conema ‘defecar’ (lit. ‘fazer fezes’), caxá no isquife ‘copular’ (lit. ‘fazer na
cama’), caxá cuxipa ‘copular’ (lit. ‘dar boceta’), caxá o moco ‘matar’ (lit.
‘disparar a arma’).

O mesmo ocorre com o substantivo imbondo , cujos significados só se
definem através do contexto, não apresentando, pelo menos aparentemente,
nenhuma relação entre si. Em uma história de casamento, contada durante
uma entrevista, imbondo ocorreu com o sentido de ‘aliança’: A ocaia foi
tipurá o cassucaro no granjão [...], o camonim tipurô os imbondo (‘A mulhé
foi casá no padre [...], o menino levô as aliança’). Em outra gravação, o
falante usou a mesma palavra para se referir à barrigueira que tecia por
encomenda: O cuete vem atrais do imbondo dele e num tá pronto, né? (‘O
cara vem atrais da barrigueira dele e num tá pronta, né?’).

Essa expansão do significado vocabular se dá, como é normal, a partir de
associações semânticas, mais precisamente através da metáfora e da
metonímia, que possibilitam a constituição de palavras de significação
genérica. À falta, por exemplo, de um vocábulo para significar ‘urina’, o
falante da língua do negro da costa recorre, por metáfora, à palavra



disponível na língua para ‘água’ − omenha . Essa mesma palavra é usada
também para ‘sangue’, ‘chuva’, enfim, para ‘qualquer líquido’. O processo
metonímico possibilita, por exemplo, o uso do mesmo vocábulo − tinhame −
para nomear os membros contíguos ‘perna’ e ‘pé’.

A perífrase é outro recurso de que se vale constantemente o falante para
expressar significados não representados no léxico da língua do negro da
costa. Na constituição dessas perífrases entram predominantemente
vocábulos nocionais “africanos”, como em caxá cuxipa ‘copular’ (lit. ‘dar
boceta’), conjolo dos virian go ‘cadeia’ (lit. ‘casa dos soldados’), conjolo de
matuaba ‘bar’ (lit. ‘casa de cachaça’), mingué do sengue ‘onça’ (lit. ‘gato do
mato’), ocaia meu tata ‘mãe’ (lit. ‘mulher meu genitor’). Mas há também, em
menor escala, perífrases em que se juntam vocábulos nacionais “africanos” e
portugueses, como em cor do omenha ‘branco’ (lit. ‘cor da água’), batê no
isquife ‘dormir’ (lit. ‘bater na cama’) ou conjolo dos pé junto ‘cemitério’ (lit.
‘casa dos pés juntos’).

A metáfora, a metonímia e a generalização de sentido são muito importantes
na formação das perífrases. É a metáfora que permite ao falante, à falta de
uma palavra para ‘lua’, por exemplo, recorrer ao vocábulo cumba ‘sol’ e
construir a perífrase cumba do oteque (lit. ‘sol da noite’). É a metonímia que
está na base da perífrase urunanga de gombê (lit. ‘roupa de boi’), usada
para ‘tambor’. ¹³

É importante salientar aqui o caráter instável desse tipo de construção. A
perífrase não possui a estabilidade das palavras compostas e está sempre
sujeita às variações do estilo, ou seja, das escolhas individuais. Assim, para
um mesmo significado, ‘lua’, por exemplo, encontramos as perífrases cumba
do oteque (lit. ‘sol da noite’), cumba do bambi (lit. ‘sol do frio’) e cumba da
hora do bambi (lit. ‘sol da hora do frio’). Essa instabilidade formal, no nosso
entender, se insere no contexto geral de extrema variabilidade que
caracteriza a língua do negro da costa, como língua exclusivamente oral que
é. Por outro lado, pode constituir-se em mais uma estratégia a serviço da
ocultação do conteúdo das conversas, na medida em que o falante tem
sempre a possibilidade de construir a cada momento uma nova perífrase,
com base em novas associações de ideias.

Em contraste com a extrema instabilidade formal e semântica observada no
plano da língua, notamos, no plano do discurso, uma forte insistência em
alguns temas.

Assim se refere Sueli, moradora da Tabatinga, ao que parece ser o tema
predileto dos falantes da língua do negro da costa, o sexo: “É bom quando é
turma assim, né? Fala bobage, a gente alembra. [...] Tem que falá é bobage”.
Reforçando a importância do vocabulário relativo ao corpo humano, em
especial aos órgãos e atos sexuais, a insistência na temática sexual é,
acreditamos, uma das manifestações do clima de confronto que caracteriza
os contextos de uso da língua do negro da costa. Porque, sendo o sexo um
tabu para a nossa sociedade, conversar sobre ele constitui uma violação das
leis sociais e, portanto, uma agressão aos brancos, que são, afinal, os
defensores dessas leis. ¹⁴



Entretanto, na medida em que essa agressão se realiza numa língua
inacessível aos agredidos, ficam impunes os agressores, como está claro na
fala de Vandiquim, marido de Sueli:

Não, ma sabe o que que é, Sueli? É porque nóis tano aí com essa turminha
ninguém qué que os otro pegue, né?, o que a gente tá conversano na mesa.
Então nóis conversamo, conversamo, conversamo... e num sai nada, num
conversa nada a num sê na gíria.

Em outras palavras, o caráter de código secreto da língua do negro da costa,
com que aliás se casa muito bem a denominação de “gíria”, ¹⁵ garante a seus
falantes total impunidade. Esse processo vem a ser para eles uma fonte de
prazer, o que se evidencia nos risos que, nas entrevistas, acompanham
sempre as conversas de ordem sexual.

Ressaltam nas entrevistas mais dois temas importantes pela ênfase que
recebem e, consequentemente, por revelarem muito do universo cultural dos
falantes: a sobrevivência e a repressão. O primeiro deles aparece, como é de
se esperar, entrelaçado a três subtemas: a alimentação, o trabalho e o
dinheiro. É o que se percebe, por exemplo, no seguinte trecho de entrevista,
em que um rapaz da Tabatinga conversa com uma amiga da Tabatinga sobre
a possibilidade de ter filhos:

− Pois é, aí os camonim chega no conjolo do cuete, né?: − É, ocora, eu quero
mavera, eu quero mavera, eu quero mavera...

Comé que eu vô tipurá? A ingura catita.

− Curimba, uai.

− Ah, curimba!... Eu tô curimbano já avura, né? Num dá. Curimbá mais que
eu curimbo num tem jeito, né, Parecida?

− É... Pára de caxá matuaba, uai.

− Uai, só se eu fizé os camonim pitá conjema, se eu fizê os camonim pitá
conjema aí dá pra mim curiá mais, ocaia.

[− Pois é, aí os menino chega em casa, né?: − É, pai, eu quero leite, eu
quero leite, eu quero leite... Comé que eu vô arrumá?

O dinheiro poco.

− Trabalha, uai.

− Ah, trabalha!... Eu tô trabalhano já demais, né? Num dá.

Trabalhá mais que eu trabalho num tem jeito, né, Parecida?

− É... Pára de bebê pinga, uai.

− Uai, só se eu fizé os menino morrê, se eu fizé os menino morrê aí dá pra
mim comê mais, mulhé.]



Entre os numerosos exemplos da ênfase no tema da sobrevivência,
destacamos este trecho de entrevista em que Fiotinha, em conversa com seu
irmão Zé Baiano, conta sobre o patrão que deixou de pagar aos
trabalhadores:

É, até a ingura dele onte ficô meia memo reduzida, porque ficô muita cuete
sem caxá ingura. É, por isso que eu tô veno esses moná, cuete, cafuvira,
ocora, ocaia cassucara é... percisano fazê cureio, num tem jeito de curiá,
porque num caxa ingura. Pois é, amanhã num caxa no orumo. Amanhã
ninguém injira no conjolo do curima não.

[É, até o dinhero dele onte ficô meio memo reduzido, porque ficô muita
gente sem recebê. É, por isso que eu tô veno esses menino, home, preto,
velho, mulhé casada é... percisano fazê comida, num tem jeito de comê,
porque num tem dinhero. Pois é, amanhã num vai no caminhão. Amanhã
ninguém vai no trabalho não.]

Quanto ao outro tema enfatizado nas entrevistas, a repressão, liga-se,
invariavelmente, como é comum entre nós, a dois elementos: a violência e o
policial. Veja-se, como exemplo, o trecho abaixo, em que os mesmos Fiotinha
e Zé Baiano comentam uma briga num bar de Tabatinga:

− O otro machucô o cafuvira.

− Tava caxano matuaba.

− Pois é, viriango tá caxano.

− Tirô a omém, tirô sangue no cuete assim.

− Será que eles vão achá o cuete que caxô o imbuete?

− Ah, já tá no sengo uma hora dessas. Ele tá no sengo, Fiota, já foi pro
sengo. No sengo muito tempo...

− Os viriango vai fazê igual fez com aquele cuete esses dia.

− Ali mete o muque em cima e vai: − Injira não, que o muque de undara
caxa, mais caxa pra pitá conjema! O tinhame tá só jogano curima pra trais.

− O viriango achô ele?

− Achô lá conjolo do cuete ocora.

− E aí? Levô ele pro conjolo do viriango?

− Levô. Ficô treis dia no conjolo de viriango, e caxano imbuete nele.

[− O otro machucô o preto.

− Tava bebeno pinga.

− Pois é, o soldado tá prendeno.



− Tirô sangue, tirô sangue no cara assim.

− Será que eles vão achá o cara que desceu o pau?

− Ah, já tá no mato uma hora dessas. Ele já tá no mato, Fiota, já foi pro
mato. No mato muito tempo...

− Os soldado vai fazê igual fez com aquele cara esses dia.

− Ali mete o revolve em cima e vai: − Corre não, que o revolve atira, mais
atira pra matá! A perna tá só jogano terra pra trais.

− O soldado achô ele?

− Achô lá na casa do pai.

− E aí? Levô ele pra cadeia?

− Levô. Ficô treis dia na cadeia, e desceno o pau nele.]

Contra as armas da polícia, a gente da Tabatinga parece mesmo só poder
contar com a agilidade das próprias pernas. O recurso é, pois, jogá curima
pra trais, ‘correr’, ‘fugir’. Daí, certamente, a perífrase usada na língua do
negro da costa para ‘camburão’: injira que o cuete avura envém, decalque
da frase portuguesa tão popular entre os nossos marginais: Corre, que lá
vem os home . ¹⁶ Resumindo, diríamos que a insistência em certos temas nas
conversas (sexo, sobrevivência e repressão) é reflexo, no nível do discurso e
do léxico, da realidade sociocultural dos falantes da língua do negro da
costa.

A língua da Tabatinga: alguns traços morfossintáticos partilhados com o
dialeto rural

Tendência à redução das flexões

A flexão de número nunca se marca no substantivo, mas sim no primeiro de
seus determinantes (artigo, demonstrativo, possessivo etc.). Assim temos,
por exemplo:

Na flexão verbal, verifica-se a falta de certos tempos, como o presente do
subjuntivo, que é suprido pelo presente do indicativo, e o futuro do
pretérito, que é suprido pelo imperfeito do indicativo.

A flexão verbal de número e pessoa é radicalmente reduzida: em alguns
tempos, como o presente do indicativo, há uma primeira pessoa do singular,
que se opõe a todas as outras como um bloco; em outros, como o imperfeito
do indicativo, as marcas de pessoa e número desapareceram totalmente. As
oposições número-pessoais acabam sendo marcadas pelo pronome pessoal
sujeito, tomado ao português regional. Veja-se como exemplo a conjugação
do verbo tipurá :

Verbo tipurá ‘olhar’, ‘ver’, ‘entender’ etc.

Presente do indicativo



Na 1 a pessoa do plural, tipura alterna com tipuramo , menos frequente, em
que se nota um resquício da flexão portuguesa.

Pretérito perfeito do indicativo

A forma tipurô alterna, na 1 a pessoa do plural, com tipuremo e tipuramo, e
na 3 a pessoa do plural, com tipuraro , as três últimas menos frequentes.

Pretérito imperfeito do indicativo

Forma única: tipurava

Pretérito imperfeito do subjuntivo

Forma única: tipurasse

Futuro do subjuntivo

Forma única: tipur á

Imperativo

Forma única: t ipura

Gerúndio

tipurano

Particípio

tipura do

Infinitivo

tipur á

A língua da Tabatinga partilha com o dialeto rural uma série de outras
características, tais como:

1) Utilização do pronome reto como objeto direto ou mesmo ausência de
objeto explícito. Exemplos: achô ele , levô ele ; viriango tá caxano ‘o soldado
tá prendeno’.

2) Uso do verbo ter como impessoal.

3) Extrema redução dos verbos pronominais.

4) Uso exclusivo do que como pronome relativo.

5) Recurso frequente à perífrase para compensar a extrema limitação do
vocabulário. A generalização do significado de conjolo , de ‘casa’ para
‘lugar’, prestou-se, no corpus de minha pesquisa, à formação de 25
perífrases.

Conjolo. Casa.



Conjolo de camberela. Açougue ( lit . casa de carne).

Conjolo de conjema. Cemitério ( lit . casa de morte).

Conjolo dos fitá conjema. Cemitério ( lit . casa dos fitar morte).

Conjolo de covera. Hospital ( lit . casa de doença).

Conjolo dos cuete ocora. Asilo ( lit . casa dos homens velhos).

Conjolo de curimba. Local de trabalho ( lit . casa de trabalho).

Conjolo dos gombê. Curral ( lit . casa dos bois).

Conjolo de granjão. Igreja ( lit . casa de Deus).

Conjolo de grosope. Bar ( lit . casa de cerveja).

Conjolo das ingura. Banco ( lit . casa dos dinheiros).

Conjolo de ingura avura. Banco ( lit . casa de dinheiro muito).

Conjolo de matuaba. Bar ( lit . casa de cachaça).

Conjolo das ocaia. Bordel ( lit . casa das mulheres).

Conjolo de ocaia do cuxipo. Bordel ( lit . casa de mulher da boceta).

Conjolo de omenha. Sanitário ( lit . casa de água).

Conjolo caxá omenha. Sanitário ( lit . casa de verter água).

Conjolo de fazê omenha. Sanitário ( lit . casa de fazer água).

Conjolo de orum. Posto de gasolina ( lit . casa de carro).

Conjolo do tipequera eterno. Cemitério ( lit . casa da cama eterna).

Conjolo do undara. Usina siderúrgica ( lit . casa do fogo).

Conjolo de urunanga. Loja de roupas ( lit . casa de roupa).

Conjolo dos viriango. Cadeia ( lit . casa dos soldados).

Conjolo do longado. Clube, casa de dança ( lit . casa do rebolado).

Conjolo de rastá longado. Clube, casa de dança ( lit . casa de arrastar
rebolado).

Conjolo dos pé junto. Cemitério ( lit . casa dos pés juntos).

O léxico da língua da Tabatinga

O léxico da língua do negro da costa é constituído fundamentalmente de:



1) Vocábulos de provável origem africana, que se aproximam de formas já
registradas por estudiosos das línguas africanas no Brasil.

2) Vocábulos formados a partir de palavras de provável origem africana
acrescidas de sufixo português.

3) Criações lexicais que se podem explicar pela onomatopeia.

4) Palavras de provável origem portuguesa, que se aproximam de vocábulos
dicionarizados.

5) Palavras portuguesas correntes na região ou mesmo fora dela, no Brasil.

No primeiro caso está talvez a maior parte do vocabulário da língua da
Tabatinga: cuete ‘homem’, ocaia ‘mulher’, imbuete ‘pau’, curimba ‘ trabalho
’ , conjolo ‘casa’, moná ‘filho’, cafuvira ‘ preto’ etc. No segundo caso
encontramos, por exemplo, curimbadô ‘trabalhador’, derivado de curimba
‘trabalho’; cambereluda ‘boazuda’, de camberela ‘carne’; e sobretudo
aumentativos e diminutivos, como timbangão ‘bobão’, de timbanga ‘bobo’, e
cuetim ‘menino’, de cuete ‘homem’. Os outros casos são menos recorrentes.

Trata-se, historicamente, do que Yeda Pessoa de Castro designou “falares de
emergência” (por exemplo, no artigo “Influências de línguas africanas no
português do Brasil e níveis socioculturais de linguagem”, publicado em
1977). A etnolinguista baiana formula a ideia de continuum linguístico de
forma detalhada, com designação específica de três fases: primeiro,
teríamos o dialeto das senzalas , quando há a mistura de diferentes línguas
africanas, com predomínio das línguas do grupo banto, no primeiro
momento da colonização brasileira, com a utilização de africanos
escravizados nos engenhos de cana-de-açúcar. Num segundo momento, teria
havido a intensificação do contato entre negros e brancos, especialmente no
período mineratório, quando a economia se desloca do Nordeste para o
Sudeste, com a descoberta das minas de ouro e diamante. Então, ocorre um
outro tipo de povoamento, com a constituição das vilas. Os africanos e seus
descendentes são utilizados também no trabalho doméstico, servindo na
casa, e o contato com a língua portuguesa é intensificado. Começa então a
se misturar o dialeto das senzalas, resultante da mistura de várias línguas
africanas, com a língua portuguesa. Yeda Pessoa de Castro chama de dialeto
das minas o falar resultante desse segundo momento de contato linguístico.
Em seguida teria havido novas misturas, nas vilas de mineração e nas
fazendas do gado, no ciclo do couro, resultando no dialeto rural . Esta
hipótese me parece bastante consistente e continuo trabalhando com esta
perspectiva.



Na ocasião da pesquisa de campo, na década de 1980, identifiquei em Bom
Despacho, dentre os 207 falantes da língua da Tabatinga, duas famílias de
negros como sendo as principais portadoras da tradição linguístico-cultural
africana. A família de Dagoberto Tomás Pinto da Fonseca e Ana Antônia de
Jesus − que já se configurava como fadada ao desaparecimento, uma vez
que seus últimos cinco representantes, já com mais de 50 anos à época da
pesquisa de campo, não tinham filhos − e a família de José Caria e Joaquina
Caria − que parecia garantir a continuidade da tradição, pois seus dois
netos vivos, Maria Joaquina da Silva e José Antônio dos Santos, tinham, à
época, seis filhos e seis netos (ela), e dois filhos e seis netos (ele).

Tempos de seca

Passados quase 30 anos das gravações, verifiquei, em contatos recentes com
a comunidade da Tabatinga, o desaparecimento drástico (e, em vários casos,
trágico) de quase todos os membros dessas duas famílias de falantes de
tradição, estando viva apenas Maria Joaquina da Silva. Conhecida na
comunidade como Fiotinha, ou Fiota, ela tem plena consciência do seu papel
como guardiã de um saber em extinção no Brasil e do valor que tem esse
conhecimento para a consolidação da nossa identidade cultural. Inicialmente
disposta a receber pesquisadores, estudantes e jornalistas, a conceder
entrevistas e depoimentos sobre a língua afrodescendente e a gravar
conversas na língua, Fiotinha vem manifestando nos últimos anos o desejo
de transmitir esse conhecimento e passou a reivindicar a cessão de sala
institucional próxima a sua casa para as aulas que se dispôs a ministrar.
Tendo a reivindicação de Fiotinha conquistado o interesse de uma
historiadora residente na cidade, que obteve de autoridades da
administração municipal o compromisso de apoiar a iniciativa, foram
realizadas experiências de aulas de conversação na língua da Tabatinga.
Mais recentemente, Fiotinha desenvolveu trabalho junto a uma escola
pública na cidade, contratada por fundação atuante na área educacional.

Na linha do que poderíamos identificar como um movimento (ainda que
tímido) voltado para a preservação e revitalização da língua da Tabatinga e
de outros falares afro-mineiros (como é o caso dos vissungos, cantos de
tradição banto, remanescentes na região do Serro e Diamantina),
desenvolvemos uma série de ações, entre 2004 e 2008, no âmbito do projeto
de pesquisa e extensão intitulado “Minas Afrodescendente” . Uma das
principais frentes de trabalho deste projeto foi promover o contato entre
falantes da “mesma” língua afro-portuguesa (ou afro-brasileira), moradores
de diferentes regiões do estado de Minas Gerais e angolanos estudantes da
UFMG, falantes de quimbundo e umbundo, línguas base do dialeto das
minas.

Desenvolvemos também, em 2007 e 2008, o estudo comparado de contos da
tradição oral de Minas, Angola e Moçambique, em busca do que designei
ressonâncias , indícios do contato transatlântico. ¹⁷ Chegamos a uma rede de
cerca de 129 narrativas, que foram digitalizadas e editadas em CD-ROM , de
modo a facilitar outros trabalhos. A pesquisa produziu ainda livros- objetos,
transcriações a partir da leitura comparada dos contos ressonantes. Os
livros-obje tos foram expostos em 2008 na Faculdade de Educação da UFMG
(no âmbito do programa Ceale Debate) e, na Serra do Cipó, no seminário



“Da Cópia ao Canto”, organizado pelo núcleo de pesquisa Literaterras, da
Faculdade de Letras da mesma universidade.

Apresento a seguir um exemplo de contos ressoantes em Minas e em
Angola. Note-se o registro em português escrito, na coletânea de Héli
Chatelain (em tradução de Câmara Cascudo), em contraponto à transcrição,
mais próxima da narrativa oral, na edição feita por mim, o que reflete
diferentes tendências nos diversos momentos da pesquisa da oralidade.

A língua do povo

O cara conversadô. O poblema dele era esse, porque tudo que ele
enxergava, ou ele saía assim, ou via algu’a coisa, ele sempre saía soltano pra
aqui, pra aculá, e is, ispalhano aquele caso. Então, um dia, que que acuntece
com ele? Ele saiu, ele e um colega. Quando chegô na encruziada, o colega
falô:

− Eu desço aqui.

Ele vortô pruma parte e ele seguiu pela otra. Vai ele tocano pra frente. Ele lá
ia num comerciozinho que tinha pertin. Aí, quando ele chegô no meio da
istrada, quando ele chegô, tinha u’a cabeça dum cara. Cupim já tinha ruído
ao redor daquela cabeça todinha, já tava no casco. Então o cara chegô e
bateu na cabeça assim e falô:

− Ô cabeça, quem te matô?

Porque ele interessô sabê pa pudê saí espaiano pra frente. Então ele bateu o
pé nela e ela num falô nada. Ele tava calçado num sapato, tornô a batê, ela
tornô a num falá nada. Ficô caladinha. Então ele tornô a batê o pé nela,
tornô a perguntá:

− Cabeça, quem te matô?

Ela num falô nada. Aí ele siguiu, né? Falô:

− Uai, se não vai conversá, nós vai imbora.

Quando rompeu assim, u’a base duns dez metro, ela deu um pulo pa riba,
assim, deu u’a risada:

− Ha, ha, ha, quem me matô foi a língua do povo e vai matá você também.

Qual era o dele? Na minha opinião, ele tinha que chegá no comér cio aonde
ele fosse e ele tinha que ficá calado, né? Então ele siguiu.

Quando ele chegô dentro do comércio, primeira coisa que ele foi, foi lá na
delegacia.

Chegô lá na delegacia, ele falô com o delegado:

− Eu vim dá u’a parte aqui po sinhô. Aqui que eu passei ali numa região,
então, eu encontrei uma cabeça que cupim tinha ruído. Eu bati o pé nela
treis veiz perguntano quem tinha matado ela, ela num falô nada. Então eu



bati o pé treis veiz, ela num falô e eu segui. Quando eu segui assim uns dez
metro, ela sartô pa riba e deu u’a risada e explicô pa mim quem tinha
matado ela foi a língua do povo e ia me matá também.

Aí o delegado falô:

− Ocê tá intimado. Num pode saí.

Chamô treis praça e falô com ês:

− Ocês vai lá cum ele. Se a cabeça consegui conversá, ele tá liberado, tá
solto. Se a cabeça num conversá, cês tão pudeno fazê fogo nele.

Aí ele tocô. Aí chegô a cabeça também. Ele foi bateno, tocano o pé nessa
cabeça, a cabeça num conversô. Ele foi bateno. Foi ino, o sapato cortô assim
dos lado, assim já tava correno sangue dos pé dele. Aí, oiô pra um, oiô pra
otro, ele já tinha empatado lá bem umas quatro hora de relógio e falô:

− Ó, num tem jeito, o único recurso que tem é nós fazê fogo nele.

Rumaro o fuzil nele e matô. Quando o tiro pipocô que ele caiu, ela deu uns
treis pulo, deu u’a risada forte, e falô com ele:

− Num te falei? Quem me matô foi a língua do povo, e matô ocê também! ¹⁸

O rapaz e o crânio

Um rapaz foi fazer uma viagem e no caminho encontrou uma cabeça
humana. As pessoas costumavam passar por ela sem fazer caso, mas o rapaz
não procedeu assim. Aproximou-se, bateu-lhe com um pau e disse: Deves a
morte à tua estupidez. O crânio respondeu: – A estupidez me matou, a tua
esperteza também em breve te matará. O rapaz aterrorizou-se tanto que, em
vez de prosseguir, voltou para casa. Quando chegou, contou o que se passou.
Ninguém acreditou: Estás a mentir! Já temos passado pelo mesmo lugar sem
nada ouvirmos dessa tal cabeça. Como é que ela te falou? Então vocês não
acreditam? Vamos lá e se quando eu bater na tal cabeça, ela não falar, cortai
a minha. Todos partiram e, no sítio referido, o rapaz bateu e repetiu: A
estupidez é que te causou a morte. Ninguém respondeu. As palavras são
pronunciadas outra vez e como o silêncio continuasse os companheiros
gritaram: Mentiste! – e degolaram-no. Imediatamente o crânio falou: A
estupidez fez-me morrer e a esperteza matou-te. O povo compreendeu então
a injustiça que cometera, mas é que espertos e estúpidos são todos iguais. ¹⁹

Outra frente de pesquisa, que tem prosseguimento no projeto “A árvore da
palavra”, iniciado em 2009, busca o registro escrito e a publicação do
vocabulário de línguas africanas remanescente em Minas Gerais. Em 2005,
com a minha orientação, a estudante Amanda Sônia Lopez de Oliveira
preparou a compilação dos vocabulários de origem africana resultantes de
recolhas realizadas em Minas Gerais, em núcleos de resistência cultural
afronegra (hoje designados comunidades quilombolas). ²⁰ A compilação foi
publicada inicialmente com o título Palavra africana em Minas Gerais .
Iniciamos agora o trabalho de identificação dos prováveis étimos umbundo,
quimbundo e quicongo dos vocábulos constantes da compilação, que está



sendo ampliada também com a incorporação dos vocábulos de provável
origem africana presentes nos cantos do reinado do Rosário e nos vissungos
recolhidos no povoado de São João da Chapada na década de 1940 pelo
pesquisador Luís Heitor Correa de Azevedo, material a que só tivemos
acesso recentemente.

Apresento a seguir um exemplo de verbete, na forma adotada para a
próxima edição do vocabulário, em que anotamos as ocorrências separadas
em quatro blocos: no primeiro, estão aquelas encontradas em vocabulários
compilados por pesquisadores que buscaram registrar os falares africanos
remanescentes em Minas Gerais no século XX; no segundo, assinalado com
um losango ♦, as ocorrências em pesquisas de campo em outras regiões do
Brasil; no terceiro, assinalado com um quadrado ■, as ocorrências
encontradas em dicionários do português brasileiro e em glossários de livros
sobre os africanos no Brasil e especificamente interessados no que se
costuma chamar de “africanismo”; no quarto, assinalado com um círculo ●,
os prováveis étimos, identificados em dicionários das línguas umbundo,
quimbundo e quicongo.

cuenda caminho. erê cuenda/oi cuenda cuenda oi camará. RAJÃO , 2000,
Serro. cuendá andar. VOGT & FRY , 1996, Alfenas; uendá VOGT & FRY ,
1996, Milho Verde; ocuendá entrar. GONÇALVES , 1995, Jatobá; uendá
andar, entrar. GONÇAL VES , 1995, Jatobá; koendá, kuendá BATINGA ,
1994, Alto Paranaíba/Triângulo; cuendê , oendá v . MACHADO F °, 1964,
São João da Chapada.

♦ quendá 1. v. andar, partir, viajar. 2. topônimo. kik./kimb. kwenda .
CASTRO , 2001, Bahia.

■ quendá 1. v. andar, partir, viajar. 2. topônimo. kik./kimb. kwenda . SENA ,
1938.

● kuenda kimb . andar. MAIA , 1964. okuenda umb . andar. WILSON , 1954.

Nosso objetivo é editar um glossário que talvez possamos intitular
Vocabulário do dialeto das senzalas em Minas Gerais: uma arqueologia do
contato de línguas africanas do grupo banto com o português, no Brasil.
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“O meu pai contava...”: tradição oral e identidade negra no sul fluminense

Hebe Mattos – UFF

Martha Abreu – UFF

Patrícia Brandão Couto – UFRJ

Este artigo faz parte de uma pesquisa maior, encaminhada ao INCRA, em
2009, para dar suporte à reivindicação de um grupo – autorreconhecido
“remanescente do quilombo de Santa Rita do Bracuí” – pela titulação de
suas terras no município de Angra dos Reis. ¹ Nossa participação no
seminário e na publicação deste livro objetiva mostrar como a tradição oral
de um grupo de descendentes de africanos, expressa em memórias da
escravidão, em “causos” e letras de jongo, atualiza cotidianamente a
memória do tráfico negreiro, do cativeiro e da luta pela terra, ² e
transforma-se também em importante instrumento de luta pelas
reivindicações políticas do grupo.

No relatório apresentado ao INCRA defendemos que os quilombolas do
Bracuí reúnem todas as condições para pleitear as terras que têm de direito.
Como exige o artigo 68 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) da Constituição Federal e sua regulamentação pelo decreto
4.887 de 20 de novembro de 2003 para toda titulação de comunidade
quilombola, mostramos que possuem uma ancestralidade africana e negra,
relacionada à opressão histórica. Ao longo de sua história, foram
testemunhas do tráfico atlântico de escravos, da escravidão e da perda
progressiva de territórios tradicionais, que tinham sido recebidos de
herança ainda no século XIX.

Nos últimos tempos, diversos grupos, em várias partes do mundo,
reivindicam políticas de reparação baseados na memória de experiências de
violência e opressão historicamente reconhecidas como contrárias ao que
estabelecem as convenções universais de direitos humanos. Essas
reivindicações envolvem não só direitos a reparações materiais e simbólicas,
como também ao que se convencionou chamar de “dever de memória”. Ou
seja, a luta para que determinados acontecimentos não sejam esquecidos,
para que continuem presentes na memória de grupos e nações e para que
sejam registrados na memória pública do país.

Tais discussões criaram novos desafios para historiadores e antropólogos,
que passaram a lidar com diferentes possibilidades de usos do passado, da
memória e da própria história. Memórias e tradições orais de grupos
específicos passaram a concorrer com o conhecimento historiográfico e com
as representações públicas do passado até então predominantes na mídia,
nos livros escolares ou nas festas oficiais. A memória, entendida como
presença do passado no presente, que em sentindo largo inclui o



conhecimento historiográfico e a tradição oral, tornou-se um campo de
disputas ainda mais intenso do que sempre havia sido. Trouxe também para
historiadores e antropólogos novas questões de pesquisa, que lançavam luz
sobre fatos e lutas esquecidos ou silenciados, muitas vezes pela violência ou
falta de oportunidades dos seus agentes sociais para levar adiante
reivindicações e demandas por direitos. ³

A história, a memória e a tradição oral do quilombo do Bracuí situam-se
exatamente dentro dessa perspectiva de esquecimentos e silenciamentos
construídos a partir de uma experiência histórica de opressão. Descendentes
de escravos, através de uma fabulosa tradição oral e de memórias
familiares, não visibilizadas antes por meio dos canais locais e regionais de
divulgação e reconhecimento, constroem hoje sua identidade como
remanescentes de quilombo, como forma de luta pelo território e pelo
patrimônio cultural que constituíram historicamente.

É importante frisar que as memórias construídas por indivíduos ou grupos,
em busca de identidade, se não possuem o instrumental metodológico dos
historiadores, não podem ser ignoradas ou descartadas como falsas. Elas
fazem parte de representações simbólicas produzidas a partir de
referenciais do passado que organizam o sentido da vida dos narradores;
estabelecem relações entre o presente e o passado; dão origem a
identidades sociais coletivas, construídas e transformadas ao longo do
processo histórico.

Seguindo o historiador Fernando Catroga, assim como a história, entendida
como conhecimento, a memória pode marcar e dar sentido ao passado. Da
mesma forma que a história disciplina, a memória pode “permitir às
sociedades (ou aos grupos, no nosso caso) situarem-se simbolicamente no
tempo”. A história, mesmo que tenha ao seu lado procedimentos
metodológicos controlados pela comunidade científica, ao selecionar as
questões com as quais trabalha, produz e é responsável por esquecimentos e
silenciamentos. Para Catroga, memória e historiografia podem ajudar a fazer
“o trabalho de luto e pagar as dívidas do presente”. ⁴ Podem dar voz aos que
estavam condenados ao silêncio. Posicionandonos dessa forma, a memória e
a tradição oral transformam-se em importantes problemas de pesquisa para
os historiadores. Tanto no diálogo entre fontes orais e escritas, quanto na
discussão sobre o que se lembra – e, claro, o que se esquece. No relatório
que apresentamos ao INCRA, as tradições orais e memórias dos
descendentes de escravos de Santa Rita dialogam frequentemente com
registros escritos e eruditos sobre o passado e fornecem subsídios para que
se construa uma outra história dos últimos anos da escravidão atlântica no
Brasil, até então esquecida e colocadas no gueto, como seus protagonistas.
No Bracuí, memória e história aproximam-se para acertar as contas com o
passado. Um passado marcado pelo tráfico de escravos, pela escravidão e
luta pela terra, que até então não havia alcançado a historiografia, nem os
livros didáticos; um processo que havia sido sepultado pela história, embora
nunca tenha morrido na tradição oral de seus protagonistas negros e
descendentes de escravos.

É exatamente a memória transmitida oralmente de pai para filho que animou
e justifica hoje a permanência do grupo na região, em meio a diversas



tentativas de expulsão. É a memória da doação de lotes de terra no
testamento de um grande senhor de terras e de seres humanos (o
comendador José de Souza Breves), que estabeleceu o território atual da
comunidade e sua rede de parentesco e solidariedade. É a memória de uma
herança em terras que acabou transformando os herdeiros em guardiões e
testemunhos da história de um crime contra a humanidade – o tráfico de
africanos – exercido à revelia das leis do Império do Brasil, ainda que de
forma amplamente tolerada pelas autoridades do país. Os herdeiros do
testamento transformaram a memória do tráfico atlântico e da experiência
do cativeiro em patrimônio cultural, material e imaterial, transmitido
através das gerações.

A tradição oral, transmitida através de muitos “causos”, como definem os
moradores do quilombo do Bracuí, constitui uma das mais importantes bases
da identidade do grupo e de manutenção de seu território. Guanzirolli, na
década de 1980, Sandra Bragato, ⁵ nos anos 1990, e nós, desde 2006,
ouvimos narrativas recorrentes, contadas por diferentes membros da
comunidade, desde os mais velhos até os mais jovens. Contar “causos ” para
os filhos, sobrinhos e netos foi, sem dúvida, uma estratégia dos mais velhos
para que o passado permanecesse no presente, para que não se esque cesse
a violência da escravidão, a origem africana e o direito à propriedade da
terra. Em conversas e histórias, repetidas na hora do trabalho com a
farinha, como nos conta o sr. Manoel Moraes, falava-se sobre o comendador
José Breves, dono de todas as terras, e sobre os seus escravos.

Essa tradição oral, associada a uma determinada forma e entonação na
narração dos casos, é compartilhada por diferentes famílias. Ela demonstra
como, numa comunidade não letrada, discute-se o presente através do
passado; como se está sempre reconstruindo o passado em função das
necessidades do presente. A tradição oral, ao lado dos pontos de jongo,
torna-se também fonte para os historiadores. Reúne histórias ambientadas
na região, do lado de cá e de lá da serra da Bocaina, no Vale do Paraíba
cafeeiro. O cenário apresentado nessas histórias são as antigas fazendas ou
as construções dos engenhos de açúcar e cachaça. Os protagonistas são
escravos, em geral com nomes presentes entre os herdeiros do testamento
do comendador José de Souza Breves, antigo proprietário da fazenda Santa
Rita do Bracuí, no século XIX. O repertório é grande, inclui histórias
heroicas e mágicas de escravos e casos de violência da escravidão. O mais
significativo, porém, é o diálogo entre a tradição oral e as fontes escritas
sobre a fazenda e a região, entre a memória coletiva do grupo e a história
dos historiadores.

O tempo dos Breves

Em Santa Rita do Bracuí são recorrentes nas memórias familiares as
lembranças da experiência do cativeiro. ⁶ Os últimos anos da escravidão
ficaram marcados nas histórias dos ancestrais dos atuais moradores do
Bracuí. Entre as muitas lembranças, evidencia-se, quase sempre, um marco
temporal comum: o tempo dos Breves. Para entendê-lo, é preciso retornar ao
século XIX, reconstruindo a história de umas das mais importantes famílias
do Brasil Império. Esse esforço foi realizado por Thiago Campos P. Lourenço.
⁷



Antônio de Souza Breves, no final do século XVIII, inicia a trajetória da
família dos Breves no Brasil. ⁸ Entre seus filhos encontram-se os
protagonistas das muitas histórias contadas pelos atuais moradores do
quilombo do Bracuí, José Joaquim de Souza Breves e Joaquim José de Souza
Breves. José Joaquim de Souza Breves, doravante denominado apenas de
José, nasceu em 1795 e tornou-se proprietário de muitas terras na província
fluminense, entre as quais a fazenda de Santa Rita do Bracuí. Seu irmão
Joaquim nasceu quase dez anos após, em 1804, e ficou conhecido mais tarde
como “Rei do Café”. Ambos foram comendadores – título a que os
quilombolas do Bracuí frequentemente fazem referência nos depoimentos –
durante o Brasil Império e suas trajetórias expressam as riquezas e as
contradições daquele período.

A partir da década de 1830, a economia do café começava a se expandir por
todo o Vale do Paraíba. Paralelamente, a extensa fortuna dos Souza Breves
era construída. Donos de inúmeras fazendas ao longo do vale, os irmãos José
e Joaquim Breves cultivavam, com um impressionante número de escravos,
grande parte do café exportado pelo Império do Brasil. Pelo importante
trabalho de Thiago Campos Lourenço é possível também acompanhar o
fortalecimento político dessa família ao longo do século XIX e verificar como
utilizavam suas propriedades no litoral fluminense para o desembarque
ilegal de escravos africanos.

Entre os domínios de José de Souza Breves, a fazenda de Santa Rita do
Bracuí, na antiga freguesia da Ribeira em Angra dos Reis, origem do
território do atual quilombo, serviu durante muitos anos como um porto
seguro para o desembarque de escravos africanos após a proibição legal do
comércio negreiro no então Império do Brasil, em 1831. ⁹ Na década de
1850, com o aumento da repressão ao comércio negreiro, a propriedade foi
vasculhada diversas vezes pela polícia da Corte. A fazenda de Santa Rita,
ligada ao mar de Angra, na baía de Ilha Grande, exercia um papel
estratégico no abastecimento de mão de obra para as propriedades do
Comendador, assim como contribuía significativamente para o rendimento
dos seus negócios.

A fortuna de Joaquim de Souza Breves também era digna de nota. Entre
1865 até o final da década de 1880, foram contabilizadas cerca de 18
grandes fazendas e milhares de escravos espalhados por elas. No litoral sul,
o comendador Joaquim contava ainda com um complexo de fazendas na
restinga da Marambaia. Adquirida no final da década de 1840, a restinga
oferecia as condições ideais para o desembarque ilegal de africanos. Na
Marambaia, Joaquim Breves edificou uma estrutura para receber os “negros
novos” vindos do outro lado do Atlântico. Tanto a Marambaia quanto o
Bracuí eram propriedades estratégicas para os negócios ilícitos dos dois
irmãos Breves em meados do século XIX. ¹⁰

A memória da África e do tráfico negreiro no Bracuí



O sr. Manoel Moraes, morador há mais de 80 anos em Santa Rita do Bracuí,
talvez o maior contador de histórias da comunidade, registrou, em 2007, a
marca indiscutível dos domínios dos Breves no litoral da província do Rio de
Janeiro: a recepção de africanos recém-chegados, especialmente da costa
leste da África. Assim ele se expressou:

O meu tio, aquele João, ele é Antônio João da Silva, irmão da minha mãe,
filho do João Antônio, caçula. Ele sempre conversava muito comigo, e falava
sobre os Breves, falava sobre os escravos, contava a história dos escravos.
Esse Antônio Joaquim da Silva, ele, [dizia que] antigamente os escravos
subiam quando saltavam, aqui era um ponto de desembarque, aqui, eles
soltavam aqui num porto que tem aqui pra baixo com o nome de Guimarães,
subiam essa estrada, que desce agora, tão dizendo que tem essa estrada que
desce, antigamente só passava de carro de boi [...]. E o comendador de
Souza Breves, que era o comendador, sei nem o que significa comendador,
acho que é um título, é um título, e, então, ele passava de cavalo [...] então,
tinha essa estrada que ia todos os escravos que saltavam lá embaixo, subiam
e essa serra aqui ia pra São Paulo. [...] me falava o pessoal, que aqui
também, tinha uma área de engorde. (Aqui no Bracuí?) É, diz que tem, é
uma área, não sei aonde que é que fica essa área, diz que é uma área de
engorde. Quando os escravos passavam mal nessa viagem, ficava sem valor,
emagrecia muito! Emagrecia muito e aí ficava... não tinha preço. Então eles
botavam, montavam o lugar aí, passavam aí uns 20 ou 30 dias se
alimentando, pra chegar mais carne pra ser vendido. ¹¹

Os avós maternos e paternos do sr. Moraes foram escravos do comendador
José de Souza Breves. “Preto Forro”, como era conhecido seu avô paterno, e
Antônio Joaquim da Silva, pai de sua mãe, viveram os últimos anos da
escravidão na fazenda. Ambos receberam suas alforrias ainda na década de
1870 e foram citados como legatários da fazenda no testamento do
comendador, escrito em 1877 e aberto no ano de 1879. Muito provavelmente
foram seus avós e pais que perpetuaram as memórias ao longo dos anos,
transmitidas de geração a geração. A história do quilombo do Bracuí se
confunde com as próprias trajetórias familiares dos mora dores da antiga
fazenda do Bracuí. No caso do sr. Manoel Moraes, as histórias da escravidão
e do tráfico descritas, narram também lembranças de família, vívidas na
experiência do cativeiro nas últimas décadas do século XIX.

Certamente o avô do sr. Moraes, Antônio Joaquim da Silva, escravo de José
Breves, encarregado do engenho de cana-de-açúcar, viveu ou ouviu falar dos
inúmeros desembarques de africanos que ocorreram no Bracuí a partir da
década de 1840. O engenho no qual trabalhava Antônio Joaquim da Silva
produzia essencialmente aguardente, mercadoria chave no comércio de
escravos na costa atlântica da África. Certamente, o empreendimento
traficante dos Breves contava com um apoio logístico para o embarque na
África e o desembarque no Brasil. Os negócios da família movimentavam
uma ampla rede comercial nas duas margens do Atlântico, envolvendo além
dos comendadores, outros indivíduos de destaque na sociedade oitocentista.

Manoel Moraes não foi o único a contar histórias sobre os desembarques
clandestinos na fazenda, o que mostra o entrelaçamento e a estrutura das
narrativas e das memórias na fazenda de Santa Rita do Bracuí. Marilda de



Souza, de uma geração mais nova, relembra a mesma história narrada por
Manoel Moraes, acrescentando outras informações sobre a Marambaia de
Joaquim Breves. Marilda de Souza, através de histórias que seu pai lhe
contava, registra que o tráfico na região era muito mais amplo e envolvia o
domínio de terras de outros senhores.

É o meu pai contava que os escravos ficavam lá na Marambaia depois que lá
engordava. É que os escravos vinham muito debilitados, assim muito magro,
alguns chegavam a morrer dentro dos navios, aí eles ficavam lá em
Marambaia pra engordar, pra de lá, trazer pra, pro seus lugares. Mucado ia
pra Ilha Grande. Mucado vinha pra cá. Na Ilha Grande também, acho que
tinha um ponto de engorda que o meu pai falava. E, e outro pra Santa Rita,
inclusive a gente ficou, [...] até estava pensando em fazer em levantamento
pra vê aonde mais a gente tem parente, que a gente pode ter parente na
Marambaia, ter parente lá pra Ilha Grande, que às vezes, é pra saber
direitinho, de onde nós, veio a nossa raça, vamos dizer assim. De que lugar
da África, não sei. Mas o meu pai contava sim, que a ... Teve uma vez que
diz, que o meu pai dizia que, uma canoa que afundou, não sei, aí perto de
uma ilha, com um mucado de escravo, mas eu nem sei o nome da ilha. Mas
diz que alguns escravos se salvaram e ficaram naquela ilha lá. Ficaram sem
dono lá, não tinha, aquela ilha não tinha dono não. ¹²

Além do tráfico, a lembrança da antiga produção de cachaça também é
evidente no Bracuí. Atualmente ainda podem ser vistas as ruínas do velho
engenho. Poucos vestígios, é verdade, resistiram ao tempo e só mesmo
alguém que conhece o local pode mostrar as pedras dispersas e escondidas
em um amplo espaço com vegetação densa. Visitamos as ruínas,
acompanhados do sr. Romão, em 2007, morador da região e descendente de
africanos, segundo seu próprio testemunho. A mãe do sr. Romão, chamada
Maria Romão Custódio, contava que seus antepassados tinham vindo da
África. Os Romão vinham todos da África. Como escravos, ao lado de muitos
outros, teriam construído o engenho:

sofreram muito de carregar esse troço de pedra, até o moinho [...] Ainda tem
um pedaço de moenda velha, ainda, aqui tinha um negócio que tocava água,
quer ver? A água entrava lá e saía aqui. Saía aqui pra tocar ali, ô! Tá vendo?
Tocava lá e saía aqui. É esse lado aqui, pra tocar o engenho velho, e ainda
tem a moenda, ainda. ¹³

São impressionantes as estreitas relações entre as narrativas da
comunidade do Bracuí e as histórias só agora registradas por historiadores
sobre o tráfico ilegal de africanos, a partir de documentos escritos. Pelas
entrevistas que realizamos, é possível perceber que era de conhecimento
geral entre os escravos e seus descendentes a situação de ilegalidade do
tráfico após 1831 (tão importante para as discussões sobre quem tinha
direito à liberdade) e após 1850, quando finalmente o governo imperial
aprovou uma lei definitiva contra o tráfico de escravos africanos no Brasil –
a lei que ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. ¹⁴

Pelo depoimento do sr. Manoel Moraes, reencontramos um caso, do qual,
embora já tivéssemos notícias pela documentação escrita de uma pesquisa
anterior, não conhecíamos todos os desdobramentos e importância: a



perseguição do governo imperial, através da Polícia da Corte, a um
desembarque clandestino, em 1852. ¹⁵ Esse desembarque, ao que tudo
indica, foi um dos últimos ocorridos nas águas da baía de Angra, muito
próximo da foz do rio Bracuí. Assim relata o sr. Moraes, em 2007:

Que na última vez que o barco viajou de lá pra cá cheio de escravos, já tava
proibido já, a venda de escravos, não podia mais. Mas foram lá e ainda
fizeram, contrataram-se negro e ainda trouxeram um mucado de negros pra
cá. Aí vieram, mas quando chegou no meio do largo, vinha uma turma de
pessoal correndo atrás deles, polícia, né? Polícia, correndo atrás deles.
Então eles agarraram o chicote aqui quando chegou na Cunhambebe, não se
sei você sabe esse causo. Cunhambebe na parte de fora, o barco afundou.
Disseram que afundou, porque desgarraram, e disseram que tem, o barco
dos lados tem um buraco, que eles fazem um buraco e botam um torno de
pau, naquele buraco, qualquer coisa eles bate, [...] e, água entra [...]. Então
eles garraram, como sabiam que iam ser presos pelo pessoal [...] eles
bateram pino naquele barco, eles agarraram e ainda jogaram aquelas
embarcaçõezinhas pequenas [...] n’água, alguns se salvou mas a maioria
morreu. Isso aqui na ponta da Cunhambebe, na ilha do Cunhambebe, do
lado de fora. Então apelidaram até o lugarzinho por Barco. “Vou pescar! Vai
pescar aonde? Vou pescar no Barco”. Então é lá. O barco ficou lá muito
tempo e ficou um ninho de peixe, todo peixe que chegava ali ficava. Ele
contava essa história, também. (O senhor falou num porto Guimarães, e
aonde era esse porto Guimarães?) Guimarães, o Guimarães é descendo. [...]
pra baixo de uma empresa que tem aqui em São José. Cemitério (Ah! Ali é o
porto Guimarães!?) É tá bem pra baixo um pouquinho. ¹⁶

A narrativa do sr. Moraes é, sem dúvida, uma versão oral, trabalhada pelo
tempo, do episódio que ficou conhecido como o “caso do Bracuí”, ocorrido
em 1852, quando o governo imperial não poupou esforços para mostrar que
estava realmente decidido a eliminar o tráfico de africanos para o Brasil. Tão
decidido que, para capturar africanos ilegalmente escravizados, chegaria
até mesmo dentro das senzalas de poderosos fazendeiros de café na serra e
no Vale do Paraíba, na região de Bananal, então província de São Paulo,
acima da fazenda Santa Rita do Bracuí.

Na versão do sr. Moraes, muitos escravos morreram, pois o “barco”, para
não ser encontrado, foi afundado. Temos evidências de que o navio negreiro
em questão – o brigue Camargo – realmente afundou. ¹⁷ Teria ido a pique,
pois seu capitão deu ordens de atear fogo. Os africanos desembarcados
foram distribuídos entre senhores do vale do café. As mortes relatadas pelo
sr. Moraes podem ter sido de outros desembarques ou da própria violência
que sempre esteve presente no tráfico de escravos africanos.



Em dezembro de 1852, 540 africanos procedentes do Quelimane e da ilha de
Moçambique desembarcaram, segundo vários jornais da cidade do Rio de
Janeiro, do brigue Camargo , nas terras da fazenda Santa Rita do Bracuí. ¹⁸
A fazenda Santa Rita do Bracuí possuía todas as características de uma área
destinada à recepção de africanos traficados na ilegalidade. ¹⁹ Se vários
desembarques ocorreram também na ilha da Marambaia, no início da
década de 1850, o desembarque do Bracuí, por ter sido descoberto,
divulgado e perseguido, foi exemplar, pois evidenciou a rede de
funcionamento do tráfico de africanos no Atlântico após 1831.

As repercussões do desembarque do Bracuí foram significativas no século
XIX. Em 1853 as autoridades imperiais chegaram, provavelmente pela
primeira vez, até as senzalas na busca dos africanos livres, e isso não era
pouco. Provocou uma série de insubordinações de escravos e muitos
rumores de possíveis revoltas. ²⁰ Ficava patente que se tornara muito difícil
e arriscada a continuidade do tráfico de africanos no Brasil. Qualquer
tentativa teria represálias do governo imperial. Mas as repercussões do caso
não pararam no século XIX, apesar de ter se passado mais de um século de
silêncio sobre o acontecido e sobre o tráfico ilegal de africanos no Brasil. Por
um lado, uma exploração arqueológica do brigue afundado está em curso no
local conhecido como “Barco” pela tradição oral, procurando reconstituir
uma parte desse passado. Por outro, e certamente o mais importante,
descendentes dos escravos africanos chegados ilegalmente à região utilizam
a memória do “caso do Bracuí” – ou dos casos do Bracuí – como instrumento
de reconhecimento de sua terra e de sua própria história.

Conflitos entre senhores e escravos nos “causos” e histórias narrados

Nas histórias narradas pelos descendentes dos escravos do Bracuí
identificamos um passado que tanto revela representações de violência nas
relações entre senhores e escravos quanto percepções dualistas sobre o lado
caridoso de José Joaquim, claramente acentuado pelo legado testamentário
referente à propriedade do Bracuí do qual falaremos mais adiante. As
narrativas mais densas sobre a violência da escravidão encontram-se mesmo
na figura de outro fazendeiro, vizinho e afilhado do comendador de Souza
Breves: Pedro Ramos, proprietário da fazenda Grataú, cujo casarão ainda
pode ser visto na beira da estrada Rio-Santos, em local próximo ao quilombo
do Bracuí. Pedro Ramos, ao que tudo indica, também estava envolvido no
tráfico ilegal de africanos e foi indiciado no processo movido pelo governo
imperial contra grandes proprietários após o desembarque do Bracuí. ²¹
Mais uma vez tradição oral e documentação parecem se encontrar.

Através das narrativas do sr. Moraes, sr. Adriano, d. Joana, dos irmãos
Seixas e de Marilda, conseguimos conhecer, com mais detalhes, quem foi
Pedro Ramos, dono da fazenda Grataú. Todas as narrativas aproximam-se,
inclusive no momento em que representam a fala do antigo senhor vizinho,
pois as vozes dos entrevistados se transformam. Emerge de suas narrativas
uma voz muito grossa e rouca. Sabemos que estamos ouvindo Pedro Ramos.

O sr. Moraes descreve Pedro Ramos “como um homem triste, maldoso”.
Teria mandado plantar pés de coco da Bahia. Depois que eles cresceram,
costumava chamar alguns escravos para tirar os cocos...



“Você vai me tirar aquele coco lá, eu tô com vontade de beber água de coco,
vai lá tirar água!” Quando o cara foi lá, subiu lá em cima, tava muito alto,
[...] Ele: “vai mais, mas agora ele tá lá” e bow! “Mas como é que tá, tá gordo,
ele tá gordo.” Nossa senhora, né! (Ele falava assim? Esse jeito de falar...)
Mandava subir outro, aí o outro [...] “Vai você mesmo, é você mesmo que
vai. Sobe lá, eu quero ver, tô com vontade de comer coco, o rapaz não tirou o
coco.” Aí bow!, bow, três, quatro “Aí muito bem, pode levar o pessoal, seu
pessoal pra lá, pode levar eles.” ²²

Segundo o sr. Manoel Moraes, quando muitos escravos morriam, Pedro
Ramos ficava feliz. E não teriam sido poucas essas mortes, considerando-se
a quantidade de ossos que se teria visto enterrada no morro do Cabral. Essa
história de tirar coco e acertar escravos pertence também ao repertório de
histórias do sr. Adriano, Marilda de Souza e dos irmãos Seixas. Para o sr.
José Adriano, Pedro Ramos, também caracterizado como afilhado do Breves,
era “um sanguinário”. Para Benedito Seixas, ele era muito bravo e muito
ruim. Seu pai lhe contava, e seus antepassados também, que Pedro Ramos
“tinha o cão. O cão morava nele, né?”. E ainda poderia fazer outro tipo de
maldade, ao mandar colocar uma pessoa num caixote: “igual a um caixão e
mandava botá num serra [...], que nem serrador, botava, metia a serra,
serrava a pessoa viva”. ²³

Em meio a todo esse poder e maldade, os irmãos Seixas (Antônio e Benedito)
guardam com muito orgulho a história de seu avô, Antônio Cabinda, o
dentista do Breves, que desafiou Pedro Ramos. Antônio Cabinda era pai de
sua mãe. Quando foi feito o testamento, Cabinda já havia falecido, mas seu
prestígio parece ter passado a sua mulher Joaquina, que herdou uma parcela
diferenciada de terra. Vale observar que os nomes do marido e de um filho
de Joaquina correspondem hoje aos nomes dos Seixas entrevistados por nós
em 2007: Antônio e Benedito.

O dentista de José Breves, Antônio Cabinda, teria sido chamado para
atender Pedro Ramos que estava com dor de dente. Depois de extrair o
dente, teria recebido o convite para sentar-se e almoçar. Perguntado se não
faltava nada, o avô teria pedido um pouco de pimenta. Veio um litro de
pimenta... Depois disso, Pedro Ramos teria escrito uma carta para ser
“entregue ao seu padrinho”, que era José Breves.

Chegando de volta, Breves teria perguntado o que havia acontecido. Estava
muito curioso com o fato de Pedro Ramos querer comprar Antônio Cabinda.
O dentista do Breves respondeu que só havia pedido uma pimenta.... A
conclusão teria sido rápida: Pedro Ramos desejava matar Cabinda. Para
resolver o problema, continua o sr. Benedito Seixas, Breves teria dito...

“Você vai tomar um banho veste um terno branco, bota o teu relógio.” Ele
tinha um relógio, que o Breves deu pra ele, um relógio de gibeira, de ouro,
com uma corrente que ultrapassa de um lado pro outro, corrente de prata,
em volta gibeira. “Ponha o chapéu na cabeça e vai servir a mesa”. Aí ele
chegou: “Tudo bom?” “Tá tudo bom.” “Tudo bom.” Aí o meu avô serviu a
mesa: “Tá pronta a mesa”. “Aí padrinho e o senhor [...] cadê?” [...]. “Vem cá
daqui a pouco a gente conversa.” Aí o Breves, [...] chega o Pedro, o Antônio,
quando... ele vai querer comprar você, tá entendendo? Aí eu vou te contar,



se você quer ir com ele ou ficar comigo. Aí o cara: “Não, vou ficar com o
senhor.” “Então você diz assim. Eu quero ficar com o senhor.” Aí tá na hora
do almoço, tão almoçando. “Escuta, como é que ficou o negócio da carta que
eu mandei pro senhor?” Ele disse: “É, Pedro o rapaz aí que resolve. Como é
Pedro, Antônio, você quer ir com o Pedro ou ficar comigo?” “Não, eu quero
ficar com o senhor”. ²⁴

O poder de barganha da antiga comunidade de escravos do Bracuí conforma
ainda hoje sua tradição oral. Através das histórias de escravos –
estruturadas na tradição oral –, contadas e recontadas através de narrativas
muito semelhantes, ficamos conhecendo melhor como seus descendentes
orgulham-se do passado e reafirmam as negociações políticas de seus
antigos familiares.

Outro bom exemplo dessa situação encontra-se em uma história que
envolveu Antônio Manoel Inácio e uma possível venda para outra fazenda.
Segundo a narrativa do sr. Antônio Seixas, neto de Manoel Inácio, José
Breves teria consultado a vontade de seu escravo antes de tomar a decisão
sobre a venda:

Aí chegou o Breves:

– Antônio, olha, ele vem aí tal dia. Tu quer ir com ele ou comigo? Tu quer ir
com ele ou ficar comigo?

– Ah, eu quero ficar com o senhor – Já é filho da casa, né?

– Então, quando ele chegar aqui eu vou fazer uma pergunta pra você, se
você quer ir com o Pedro ou quer ficar comigo. Tu diz que quer ficar comigo.

– Não, eu não nego não! ²⁵

Apesar da recorrência da narrativa sobre as relações de cumplicidade
estabelecida entre Breves e seus escravos, outras histórias denotam que o
lado caridoso de José Joaquim não era tão definitivo e completo assim. Se
raros são os registros de violência ou severas punições na fazenda de Santa
Rita, elas podem ser localizadas em histórias frequentes acerca de um lugar
afastado, reservado para os escravos que iam ser castigados ou acerca de
vendas de escravos para as zonas de fronteira da cafeicultura. Assim
descreve o sr. Antônio Seixas, neto de Joaquina e Antônio Cabinda:

sobre cativo falava, né, que no tempo do cativeiro eles dizem que as coisas
não eram fácil não, né? Os trabalhador que trabalhavam era lei debaixo do
chicote. É, debaixo do chicote. Então, não podia fazer nada de errado... se
fazia errado já era. Como é que era, né? Ia exportado pra longe, né, e assim
não voltava mais. E lá eles cabavam com eles, né. ²⁶

Outros exemplos podem ser citados, envolvendo atitudes irreverentes ou
autônomas de escravos, que se passavam por livres, sentavam-se à mesa
com o senhor (registros de José Adriano, Manuel Moraes e irmãos Seixas) ou
descobriam o teor de cartas entre senhores da região.



Marilda de Souza narra que seu pai contava a história de um escravo,
conhecido como Cirilo, que queria fazer uma “rebelião”. Dizia a todos para
não trabalharem. Sabendo disso, Breves enviou-o para Bananal com uma
carta para a fazenda de seu compadre. Na carta havia o pedido para que o
escravo fosse castigado no tronco, com uma “coça de botar salmoura”.
Chegando lá, a mucama da casa grande ouviu a conversa sobre a carta e
ficou na cozinha perguntando para ele:

“Como é o seu nome?” Aí ele falava o nome. “Você é casado?” “Sou.” “Ah,
coitado!” “Quantos filhos você tem?” “Tenho tanto.” “Ah, coitado!” Aí foi
fazendo essas perguntas, e fazia assim pra porta, né? Pra ele. Aí ele pegou,
botou negócio, ô se mandou. Foi embora. Quando o capataz veio buscar ele
pra levar pra lá pro tronco, ele já não tava mais”. ²⁷

Muitas pessoas, cavalos e cachorros teriam ido atrás do escravo fugido.
Quando estava quase sendo preso, “caiu dentro do rio, cortou lá um pedaço
de bambu, ficou lá debaixo d´água, respirando pelo bambu”. Os
perseguidores perderam a pista, pensaram que tinha morrido. Segundo
Marilda, seu pai contava que Cirilo tinha voltado para Santa Rita e pedido
desculpas para José de Souza Breves. “Mas o José de Souza Breves não
aceitou mais ele na fazenda não. Aí diz o meu pai que ele foi morar numa
toca. Aí ficou lá até morrer parece, não sei.” ²⁸

O destino de Cirilo é controverso. Alguns contadores de caso afirmam que
ele fugiu para um quilombo, outros, que ele retornou à fazenda e, por sua
valentia, foi novamente aceito pelo comendador. De qualquer forma, é digna
de nota a presença de seu nome na lista de uma das famílias herdeiras dos
lotes distribuídos pelo testamento de José Breves. No testamento, “Cirilo,
pardo , sua mulher e filhos, receberam três alqueires”. Cirilo, de escravo
herdeiro, torna-se quase figura lendária, com várias grandes histórias.

Também nos chama a atenção nesta história a sua recorrência entre velhos,
adultos e crianças do Bracuí, que não se cansam de contá-la remetendo-se a
um enredo que metaforicamente atravessa a sorte dos moradores de Santa
Rita, o fato de não saberem ler. Cirilo não tem controle sobre seu destino,
tornando-se mensageiro da própria morte. É a solidariedade dos escravos,
expressa nas mensagens metacifradas das cozinheiras, que o salvam do
trágico fim que o esperava. Cirilo só consegue mudar o fim de sua história
porque sabe interpretar os “recados velados” de seus pares.

Assim, mesmo que os quilombolas do Bracuí reconheçam a necessidade de
escolarização para os jovens, porque lhes desejam novas oportunidades e
igualdade de condições no acesso ao mercado de trabalho, não deixam de
utilizar recursos da linguagem metafórica, presentes também no jongo, para
comunicar designações secretas que podem se tornar um instrumento de
grande força política. Os casos contados de pai para filho dos tempos da
escravidão vão compondo um agregado de símbolos que conformam uma
identidade coletiva, um “nós” que se opõe aos “outros” e produz uma
etnicidade na medida em que a interação com os outros é contrastiva e
afirmativa de traços diacríticos. Suas práticas culturais, reveladas pelos
“casos do tempo dos Breves” ou dos versos de jongo, são fontes primordiais
de reflexão e elaboração do “drama social” que vivenciaram e vivenciam.



Observamos que as narrativas sobre as relações do comendador com os
libertos do Bracuí tanto deixam entrever conflitos quanto relações de
cumplicidade e uma série de negociações entre o poderoso Breves e seus
escravos. A violência da escravidão não foi esquecida: emerge dos relatos do
tráfico de africanos, das informações sobre suas muitas mortes e das
narrativas sobre terríveis castigos, mesmo que majoritariamente realizados
em outros locais. É preciso observar, no entanto, que a oralidade justapõe
dialeticamente a irreverência e insubmissão escrava à memória positiva da
doação.

O marco do testamento: a doação de José Joaquim e a certeza da herança

Na segunda metade do século XIX, em decorrência da efetiva abolição do
tráfico de escravos africanos, a cidade de Angra dos Reis mergulhou numa
profunda crise socioeconômica. Enquanto as grandes áreas de produção
cafeeira fluminense ainda prosperavam, a economia do litoral sul entrava
em decadência. As propriedades rurais que desempenhavam pouca
atividade se esfacelaram completamente, restando apenas as que possuíam
maiores recursos. A venda de escravos através do tráfico interprovincial foi
uma saída encontrada pelos proprietários para evitar a falência total, já que
o valor e a procura por escravos aumentou significati vamente após 1850. O
resultado de tal processo foi a queda demográfica verificada na população
cativa do município.

Muitos escravos, entretanto, permaneceram nas fazendas onde há muito já
haviam fincado raízes e constituído sólidos laços de parentesco, visto que
poderiam viver na região desde, pelo menos, a abolição definitiva do tráfico
transatlântico. A fazenda Santa Rita do Bracuí estava inserida nesse
contexto. Embora seu proprietário fosse dono de um patrimônio material
que se estendia para além das fronteiras fluminenses, são claros os sinais de
decadência evidenciados no início da década de 1880 naquele lugar, como
seu testamento evidencia. Na fazenda, poucos bens ainda possuíam algum
valor, o que reforça mais uma vez o fim da principal fonte de renda de
tempos anteriores: a produção de cachaça, que demonstra o envolvimento
com o tráfico e a estrutura para a recepção dos recém-chegados.

Pelo grau de decadência da região e pelo fortalecimento da comunidade
escrava ao longo do tempo, é possível compreender os motivos que teriam
levado José de Souza Breves a fazer a doação da fazenda a seus escravos. Os
bens mais valiosos, os que se ligaram ao tráfico no passado, também foram
deixados para o uso comum dos herdeiros. ²⁹ Para se ter uma ideia da forma
como foram feitas as doações, reproduzimos trechos do inventário. Alguns
dos beneficiados, como o avô do sr. Moraes, cujos nomes estão em negrito,
já foram citados ou serão apresentados em nosso texto.

A José Ponciano de Albuquerque e sua mulher, três alqueires em lugar que
não ofenda aos que existem, visto não morar ele nas mesmas terras. A
Francisco Lucas da Cunha, sua mulher e filhos, quarenta alqueires nos seus
cultivados e matas virgens, sem ofensa aos seus vizinhos, e a ilha do Pasto
na barra do rio Bracuí, que foi comprada por mim ao falecido Manoel
Fernandes dos Santos. A José Pinheiro de Almeida, para ele e sua mulher,
três alqueires [...] A Francisco Luiz de Azevedo, sua mulher e filhos, três



alqueires; a Francisco, escudeiro, branco e solteiro, três alqueires; a
Caetano José das Neves, e a seus filhos, três alqueires; a José Inácio dos
Santos, pardo , sua mulher e filhos, três alqueires [...] a Joaquim Antônio
Inácio, sua mulher e filhos, três alqueires; a Joaquim, preto forro , sua
mulher e filhos, três alqueires [...]; a Manoel Benedito, preto liberto ,
solteiro, dois alqueires , a Cirilo, pardo , sua mulher e filhos, três alqueires;
a Justina parda e seu filhos, dois alqueires; a Antônio Joaquim da Silva ,
carpinteiro , dois alqueires; a João Gomes e sua mulher, dois alqueires; a
Joaquim José da Silva, branco, solteiro, dois alqueires; a Francisco Antônio
de Souza, um alqueire; a João Raimundo preto viúvo, seus filhos e netos de
ambos os sexos, quatro alqueires, a Delfina, preta solteira, um alqueire, a
Maria Carlota, preta solteira, um alqueire [...] a Joaquina, viúva de Antônio
Cabinda , seus filhos e netos de ambos os sexos, Benedito, sua mulher, filhos
e netos, que a todos liberto , oitenta alqueires no lugar do sito da dita
Joaquina, compreendidos essas por um e outro lado do Rio Bracuí ...] ³⁰ [as
marcações em negritos são nossas].

Dentre os herdeiros da fazenda Santa Rita do Bracuí, verificamos que a
maioria era composta por famílias de ex-escravos e que as doações de
parcelas de terras foram acompanhadas pelas alforrias. A predominância
dos adjetivos pardo, preto forro e crioulo comprova o contato com a
experiência do cativeiro, visto que os mesmos carregam em si o estigma da
escravidão expresso nas referências de cor. Isso nos mostra que essas
famílias escravas já consolidadas, os então “agregados”, tornaram-se livres
num determinado momento e permaneceram nas terras da fazenda Santa
Rita do Bracuí. Tal fato permitiu a continuidade do acesso a roças próprias,
conquistadas ainda no tempo do cativeiro, bem como a construção de uma
nova comunidade, baseada nas referências de liberdade dos antigos roceiros
livres. ³¹

A doação feita pelo então proprietário da fazenda Santa Rita, José Joaquim
de Souza Breves, em 1877, é outra das referências da tradição oral presente
na memória coletiva dos quilombolas do Bracuí. A doação de terras e bens
materiais, às vezes acompanhados de alforrias – no caso dos escravos –, não
era incomum. Fazia parte de uma estratégia de dominação dos médios e
grandes proprietários que pretendiam manter sob controle seus
subordinados através de diversos incentivos. Vale ressaltar que, além do
estado de penúria em que a fazenda de Santa Rita se encontrava, em função
da suspensão do tráfico clandestino de africanos, José Breves era viúvo e
não possuía herdeiros diretos, fato comum entre as doações a escravos no
século XIX.

Nos relatos de memória das famílias que habitam atualmente o local da
antiga fazenda de Santa Rita do Bracuí, a doação aparece recorrentemente
como um elemento solidificado na lembrança da comunidade. A transmissão
da memória do acontecimento de geração em geração, com riqueza de
detalhes, demonstra toda a força do seu significado para o grupo. Os
“herdeiros dos Breves” constroem sua identidade vinculada à doação das
terras para os seus antepassados libertos, à luta pelo direito de terem sua
herança reconhecida e ali permanecerem. Apresentamos a seguir alguns
depoimentos significativos nesse sentido:



Quando o Breves fez inventário disso aí, deixou pra os herdeiros, né? Pra os
[...] da fazenda. Então quem pegou o título da terra foi minha avó e meu avô.
E ele diz assim: 80 alqueires de terra da família Cabinda. Aí diz assim: 80
alqueire de terra pegando do Canela Preta ao Agudo. [...] Ele não tinha
herdeiros, herdeiro era os escravos dele. Ele não tinha herdeiros, não tinha
ninguém na família, é ele só. Então não tinha pra quem dá, deu pros (?). ³²

O Breves deixou, não tinha parente nenhum deixou pro trabalhadores dele,
que era os escravos. [...] Minha mãe falou: “Não vende nada aqui.” Até hoje
não vendemos não. Minha mãe não vende, se não vende taí. ³³

Mas nós somos descendentes de escravos. Nós somos tudo descendentes de
escravos [...] José de Souza Breves. Ele doou as terras para os escravos. Ele
doou a fazenda Santa Rita, né? E nós considerava essa doação, só que não
tinha deixado o documento, que aqui na época não tinha cartório [...]. ³⁴

Existia aqui um dono de escravo com o nome de José de Souza Breves, antes
da sua morte, ele conseguiu organizar com as autoridades, e fez essa doação
para todos os escravos dele. E nós estamos aqui e somos descendentes de
escravos. Então a terra é nossa. ³⁵

No testamento, a maioria dos herdeiros é composta por famílias escravas
recém- libertas. A permanência na fazenda de Santa Rita do Bracuí e a
certeza da propriedade da terra foram fundamentais para a manutenção do
grupo – apesar das dificuldades e da impossibilidade que lhes foi imposta
para registrarem a terra em cartório. A falta de um documento legal que
comprovasse a posse por direito daquelas terras, como bem lembra Manoel
Moraes em seu depoimento, possibilitou uma série de ataques à antiga
propriedade da fazenda Santa Rita. A demarcação dos limites e a medição
não foram realizadas, mas os herdeiros da fazenda Santa Rita do Bracuí, ou
grande parte deles, continuaram a viver em suas terras do modo em que
viviam antes. Cada família conhecia – e ainda conhece – seus limites
territoriais sem interferir nos limites das famílias vizinhas. Todos sabem e
reconhecem o território das outras famílias ainda que muitas delas não
tenham cercas.

Aqui em Santa Rita não tinha cerca, não tinha nada! Nem por isso tinha
roubo. Se eu fazia um roçado aqui, o sujeito respeitava. Se eu deixasse uma
foice aqui, no dia seguinte encontrava ela no mesmo lugar. Todo mundo
sabia o que é que era de quem e a palavra do sujeito bastava pra saber que
ele ia cumprir. Agora o sujeito vem de fora, faz um muro, escrevinha num
papel e acha que é dele! ³⁶

Para alguns de fora, porém, entender que um enorme patrimônio em terras
tenha sido deixado como herança a antigos escravos foi impossível. A
dificuldade na legalização da propriedade e na apresentação dos
documentos para a comprovação dos direitos à herança acabou atraindo
outros interessados. Não foram poucas as tentativas de expropriar o legado
material da comunidade desde o final do XIX até hoje, quando a comunidade
luta contra uma série de grileiros.

Seu José Adriano da Silva, um símbolo da resistência dos remanescentes de
quilombo de Santa Rita do Bracuí, ao rememorar os conflitos de terra que



presenciou ao longo de seus 87 anos, alega que “ nunca escreveu uma linha”
mas conseguiu resistir às pressões externas “sem ter esta sabedoria”. Sobre
as representações emblemáticas do conflito fundiário que atravessaram o
século XX e que perduram até o presente, seu José Adriano comenta:

Esses doutores que vinham aqui não eram gente séria. Não digam que tem
advogado dentro de Angra porque não tem! Não tem advogado, só grileiro!
Gente que vai atrás de um trocado e engambela os outros que estão
agarrados no batente não são advogados sérios! Advogado que nós tivemos
foi o dr. Edival, que trabalhou em nosso sindicato. Ele foi o único!... Falo
pros meus filhos que se eu soubesse ler, ou tinha morrido, ou tinha
conseguido defender nós tudo!... Mas digo pra eles que não adianta só saber
ler, tem que entender o significado pra poder bater de igual pra igual! Aqui,
nós era tudo igual piaba! ... Porque piaba é que pega qualquer isca sem
saber o que é e cai à toa. Um sujeito sem instrução é igual piaba!

Conforme podemos observar, percebe-se na fala de seu José Adriano o
sentimento de desrespeito por não possuírem os mesmos instrumentos de
legitimação e por isso “permanecerem estruturalmente excluídos da posse
de determinados direitos” nos conflitos que enfrentam. O “valor dos
indivíduos ou grupos” também é posto em questão, uma vez que são
afetados diretamente na estima social. Tal como nas mensagens
metacifradas das cantigas de jongo, a metáfora da piaba, que não consegue
distinguir o alimento que lhe dá vida ou morte, dimensiona o sentimento de
inadequação para o enfrentamento do conflito, posto que esse se processe
através da linguagem escrita, à qual não tiveram acesso. Essa disparidade,
que conforme demonstramos já aparece na narrativa de insubmissão e
sobrevivência do escravo Cirilo, é recorrente em pontos de jongo do tempo
do cativeiro e ainda cantados nos dias atuais:

Lá na fazenda tem um preto que sabe ler, ele pega na caneta e escreve pro
povo ver.

Todo peixe pequeno que eu pego vem a baleia e mata.

A liberdade não ficou do nosso jeito, deram a nossa liberdade mas cadê
nosso direito?

A ausência de escolarização e a percepção das condições assimétricas na
luta pelo reconhecimento de seus direitos não impedem, no entanto, que
reafirmem e perpetuem os valores de um ethos ágrafo que, por um longo
período da história, lhes propiciou as condições de sobrevivência e
negociação “no mundo dos brancos”. É através desse mesmo ethos que se
atualiza a necessidade de serem superadas as condições assimétricas a que
foram submetidos.

Patrimônio: o direito à visibilidade do jongo



Para além da rica tradição oral, expressões culturais, religiosas e festivas
identificam a comunidade do quilombo de Santa Rita do Bracuí, como o
calango (música e dança com sanfona e versos de improviso), a folia de reis
e as festas dos santos das capelas que se situam em seu território. Em
diversas entrevistas, essas expressões revelam uma vida comunitária
intensa com renovados canais de comunicação e trocas ao longo do ano.

Mas, mesmo que folias de reis e bailes de calango ainda possam ser
encontrados na comunidade, é em torno do jongo que os quilombolas do
Bracuí reúnem as maiores energias. Se até há pouco tempo tudo parecia
indicar que o jongo permaneceria apenas nas lembranças dos mais velhos,
presenciou-se nos últimos 15 anos uma significativa revalorização dessa
expressão festiva na comunidade. Os mais jovens mobilizaram-se na
reconstrução do jongo, reaprenderam os pontos com os mais velhos e
encontram ali um importante canal de mobilização de suas lutas e histórias.
O jongo do Bracuí, como é conhecido, tem se articulado com outros jongos
locais, como o de Angra ³⁷ e Mambucaba, para reivindicar a valorização
desse patrimônio e os direitos de seus protagonistas.

Mais uma vez Marilda de Souza, uma das lideranças do jongo, pode ser
acionada para registrar a importância do jongo como tradição e identidade
da comunidade:

E antes é, na época do, que o meu pai contava, lá época dos avôs dele, os
pontos de jongo, era tudo com sentido, né? Alguma coisa, as letras queriam
falar alguma coisa. Que na época dos escravos o pessoal dizia que eles até
combinava fuga cantando no ponto de jongo, e o senhorzinho deles lá, não
sabia [...] na verdade eles estavam combinando ali fuga, pra eles, pra sair, ou
que ia até pegar o capataz, alguma coisa assim, se reunindo passando no
ponto de jongo. Quer dizer já tinha uma mensagem por trás daquilo, né?
Mas agora a gente [...] canta mesmo só pra brincadeira mesmo. [...] (Pois é.
E hoje qual é o significado de vocês estarem fazendo jongo de novo?) É que,
é pra resgatar mesmo, né? A cultura que ficou esquecida uns tempo né? E
como a Igreja católica reprimiu muito, então todos esses tipos de
manifestações, assim, cultural principalmente da parte do negro. Então foi
muito reprimido, e parou. Aí agora não, agora a gente voltou a querer
levantar a cultura, a brincadeira pras crianças e mostrar até pras crianças,
né? Que, que o que como o povo antigamente se divertia, né? O que eles
faziam pra, em festa. ³⁸

Alguns pontos de jongo que presenciamos numa roda em 2007 no Bracuí,
com representantes do jongo de Mambucaba, expressam a rica tradição oral
da comunidade e contam partes de sua história. Referências aos Breves e à
presença de africanos se fazem presentes, assim como os versos irônicos e
críticos, de duplo sentido, que, desde os tempos do cativeiro, discutem o
cotidiano e as dificuldades da vida:

Foi lá na mata gente, cutia assoviou, macaco respondeu, já vem lá o
caçador...

Eu saí pra comer mel, encontrei foi pau Pereira...



Eu fui na angoma gente, e eu não foi pra ficar à toa, cheguei na angoma e
não foi pra ficar à toa, não sou padre não sou rei, mas adoro uma coroa.

Pisei na pedra, a pedra deu um gemido, vale-me Nossa Senhora, esse mundo
tá perdido.

Eh, meus irmãos, bate o tambor, repica no candongueiro, meu sangue é
misturado com sangue de mineiro.

Angoma e candongueiro são palavras bastante comuns nas rodas de jongo
no Sudeste do Brasil. Elas nos dizem muito mais do que os seus próprios
significados. Em versos e pontos, contam também a própria história do jongo
e dos jongueiros. Evidenciam em especial a marca e a “bagagem” africana,
conduzida pelos navios negreiros da África Central ao Vale do Paraíba,
durante a primeira metade do século XIX (1800-1850). Em geral se afirma
que “o jongo veio da África” ou “o caxambu vem do tempo dos mais velhos,
do tempo do cativeiro”. Do final do século XVIII (1790) até meados do século
XIX (1850), estima-se que o comércio negreiro tenha trazido para o Brasil
cerca de dois milhões de africanos. Certamente, durante 300 anos de
escravidão, a primeira metade do século XIX foi o período mais expressivo
para o comércio de escravos, já que em nenhum outro momento da história
do Brasil desembarcaram tantos africanos em um espaço de tempo tão
curto. Nesse período, os africanos representaram 80% ou mais dos escravos
adultos das grandes fazendas de café do Rio de Janeiro e São Paulo.

Os escravos trazidos para o Sudeste do Brasil vinham, em sua grande
maioria, da região centro-ocidental da África, em especial de uma ampla
região conhecida como Congo-Angola. A partir da repressão inglesa ao
tráfico, o comércio negreiro tendeu a se afastar da cidade de Luanda,
concentrando-se em Benguela (ao sul de Luanda), Cabinda (ao norte, em
território Bacongo) e em Moçambique na chamada contracosta. Os escravos
africanos trazidos dessas regiões pertenciam a etnias variadas, mas
pertenciam a um mesmo grupo linguístico-cultural, conhecido por banto.
Eram os negros-bantos , depois seus filhos e netos que, nas senzalas do
Sudeste brasileiro cantavam e dançavam o caxambu, em códigos e
linguagens que lhes eram próprios, construídos na experiência do cativeiro,
mas com um referencial em comum: a África dos povos bantos. ³⁹

Palavras que hoje podemos ouvir nas rodas de jongo faziam parte das
vivências de jongueiros escravos do século XIX e de seus antepassados
centro-africanos. Cantados com palavras africanas (quicongo e quimbundo)
ou em português cifrado, seus significados não eram entendidos pelos não
iniciados, facilitando a construção identitária entre os escravos, como nos
indica Marilda em seu depoimento. As proximidades linguísticas e religiosas
dos povos bantos certamente criaram elementos de coesão e de
solidariedade nas experiências do cativeiro e na construção do jongo do
Sudeste.

Dentre os vários sinais da presença centro-africana no Sudeste jongueiro, o
historiador Robert Slenes identificou importantes elementos, que ainda hoje
podem ser percebidos, embora muitos de seus significados tenham mudado.
⁴⁰ A presença das fogueiras, e consequentemente do fogo, remetiam a
elementos simbólicos importantes da religiosidade africana, como o culto



aos ancestrais. Em toda a região atlântica e até mesmo interiorana da África
central, encontravam-se puítas e tambores como o caxambu/angoma e seu
com panheiro menor; a palavra ngoma aplicava-se ao maior deles, de face
única e afinado ao fogo. A dança de casais ao centro da roda, marca
registrada do jongo, foi descrita por viajantes no século XIX, no interior de
Luanda e sudoeste de Angola.

O canto e os versos, a interação entre um solista e o coro do tipo “chamado-
resposta”, nos momentos de trabalho ou diversão, por sua vez,
representavam um traço típico das canções centro-africanas da região do
antigo reino do Congo. Mais ainda, o líder do canto, conhecido como cumba
, em geral uma pessoa mais velha, aquele que conhecia outras épocas e
costumes, parecia ter papéis e poderes religiosos especiais. Até hoje no
Bracuí, os mais velhos são respeitados por conhecerem velhas histórias e
transmitirem sua rica tradição oral. Há um ponto de jongo sempre presente
em suas rodas: “No terreiro de papai, peço licença vovô!; Eh, no tambor
grande repinica grande jongueiro, pinto pequeno tá chegando no terreiro.”

A tradição de reverenciar os mais velhos e pedir licença aos “pretos velhos”
e aos jongueiros antigos, quando se inicia atualmente qualquer roda de
jongo, também encontra ligações com a valorização dos guardiões e
conselheiros de um grupo de descendência – os intérpretes dos provérbios –
da África central. O respeito aos anciãos é algo marcante inclusive em toda a
África subsaariana.

Ainda segundo Robert Slenes, diversos temas de pontos que conhecemos
hoje eram cantados na região de Congo e Angola, no início do século XX,
como desafios entre as lideranças locais (os cumbas). Dentre eles,
bananeiras que, plantadas num dia, conseguiam amadurecer rapidamente
seus frutos; animais, como cobras, abelhas e tatus que eram acionados para
diminuir um competidor. Bananeiras, cobras, abelhas e tatus tinham
especiais significados na África central: bananeiras representavam a
capacidade reprodutiva dos seres humanos e o ciclo das gerações; as
cobras, a grande capacidade de transformação, sem que o fato fosse
perceptível; as abelhas, com seu zumbido, e os tatus, pela sua grande
capacidade de cavucar, acionavam uma forte ponte com o mundo espiritual e
o mundo dos mortos.

Encontramos no Bracuí pontos sobre bananeiras, caxinguelês, cutias e
macacos; Breves, congos, angolas e moçambiques, além dos pontos que
reverenciam os mais velhos. Comandados pela sabedoria dos mais velhos ,
os escravos e seus descendentes recriaram e reinventaram a África no
Brasil.

A atualização do jongo nos dias de hoje ganhou novas dimensões quando, em
15 de dezembro de 2005, o “Jongo do Sudeste”, também conhecido como
“tambu”, “tambor” ou “caxambu”, recebeu o título de Patrimônio Cultural do
Brasil, conferido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN). O jongo tornou-se a primeira manifestação de canto, dança e
percussão do Sudeste, realizada por comunidades identificadas como afro-
brasileiras, a receber o título. ⁴¹ Apesar de condenado ao desaparecimento
por folcloristas desde pelo menos as primeiras décadas do século XX, o



jongo – e os jongueiros da atualidade – ganhavam uma importante e
inusitada batalha em termos institucionais, culturais e nacionais. O jongo do
Bracuí ocupa hoje importante lugar no Pontão de Cultura do Jongo/
Caxambu. O Pontão de Cultura do Jongo/Caxambu é uma ação de 13
comunidades jongueiras do estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais e Espírito Santo – os jongueiros do Sudeste – e do governo federal,
através de uma grande articulação entre o Ministério da Cultura, o Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular (IPHAN) e a Universidade Federal
Fluminense (UFF). ⁴² Possui como objetivos a articulação entre as
comunidades e os saberes constituídos, a capacitação dos jongueiros, a
pesquisa e a divulgação de seu patrimônio. O conhecimento, a divulgação e
o intercâmbio das histórias do jongo/caxambu entre as diversas
comunidades jongueiras do Sudeste têm fortalecido os laços identitários dos
grupos e demonstrado o quanto compartilham trajetórias, memórias e
tradições orais.

A partir de todos os “causos” narrados e da vigorosa tradição oral das
famílias quilombolas do Bracuí, procuramos demonstrar como se constroem
histórias esquecidas, identidades e lutas sociais. Ficam evidentes as
aproximações entre as fontes orais e os documentos escritos. A tradição oral
revela notícias do tráfico africano; da intensa correspondência e dos laços de
interesse entre os fazendeiros do litoral e do Vale do Paraíba; de fugas de
escravos, de muitas mortes e castigos violentos; mas também de atitudes
irreverentes e insubmissas de escravos poderosos. Há um passado que
precisa ser contado e que não foi esquecido pelos herdeiros de Santa Rita do
Bracuí, hoje membros da Associação de Quilombolas do Bracuí.
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Jongo, espaço de construção de identidade: afinando os pontos com a escola

Délcio José Bernardo

Secretaria Municipal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Angra dos Reis

Ô Bendito louvado seja, ô Bendito

Ô Bendito, ô Bendito, louvado seja.

Ô Bendito, louvado seja... ô Bendito... ¹

Oponto acima compõe uma das tantas metáforas que são entoadas pelos
jongueiros(as) nas rodas de jongo em noites iluminadas pela fogueira. Um
universo de harmonia e integração entre o ser humano e o seu ambiente. O
jongo é uma ação cultural que reúne espiritualidades, crenças, saberes,
expressão corporal, música e poesia. O jongo também é conhecido pelo
nome de caxambu e provavelmente chegou ao Brasil por intermédio,
sobretudo, do grupo da grande família etnolinguística que vivia na região do
Congo-Angola e falante da língua banto. ² Em diálogo perfeito com esses
movimentos, os instrumentos de percussão são os responsáveis por dar à
roda de jongo a dinâmica necessária para o bom desempenho da mesma.
Tambu ou caxambu, de som grave, e candongueiro, de som agudo, são os
comandantes da roda; é comum em alguns grupos a utilização da angoma-
puíta, espécie de cuíca de som grave, e do guaiá, uma espécie de chocalho.

Ainda hoje, o jongo é presença marcante na região Sudeste, onde os
descendentes dos escravizados residentes nas antigas fazendas de café
mantêm viva a prática da dança. Ultimamente o jongo tem sido um dos
responsáveis pela (re) organização de várias comunidades quilombolas.

Inicio neste texto o difícil, porém prazeroso, exercício de navegação entre os
saberes jongueiros , lugar de produção e transmissão de conhecimentos, em
diálogo com o ambiente histórico de Angra dos Reis, e os saberes formais,
apresentados nas escolas dessa cidade. O objetivo é construir uma teia entre
as relações promovidas pelas práticas políticas, escolares e jongueiras, em
busca da construção de uma escola democrática e “includente”, que leve em
conta os saberes jongueiros. Dessa forma, proponho guiar os(as) leitores(as)
nessa “via de mão dupla” – o processo ensino/aprendizagem – que
compreende as relações em diferentes espaços e tempos educativos,
apresentados nesta narrativa histórica.



O crescimento de Angra dos Reis, principalmente na década de 1970,
determinou uma série de benefícios aos seus moradores e moradoras. Por
outro lado, uma extensa lista de problemas passou a integrar a vida de
pequenos lavradores e lavradoras que habitavam os bairros de Mambucaba,
Itaorna, Frade, Bracuí, além de outros não citados aqui, considerados de
área rural até aquele momento. Para essas pessoas, em sua expressiva
maioria afro-descendentes, os benefícios desse “progresso” não foram
percebidos de forma muito positiva.

Impondo uma nova ordem para as relações de trabalho, cultura, saúde e
educação, além de mudar significativamente o modo de vida desses homens
e mulheres, os empreendimentos do progresso não foram capazes de
absorver esses trabalhadores e trabalhadoras. Dentre alguns dos motivos
que podem ser apontados para o não acolhimento de tal mão de obra, um é,
sem dúvida, o baixo ou nenhum grau de escolaridade dessa população. Vejo
nesse o fator mais significativo, embora seja possível identificar outros
fatores importantes.

A nova ordem determinada a esses grupos também tirou dessas
comunidades seu bem mais precioso: a terra. Sem a terra para plantar e
poder realizar suas manifestações culturais, principalmente o jongo, o
calango e as folias, grande parte dessas famílias foi morar nos morros do
centro da cidade, onde ajudam ainda hoje a engordar a classe dos
desempregados, das lavadeiras, faxineiras, domésticas, biscateiros, servente
de pedreiro, entre outros, conforme muito bem narrado por Luís Perequeaçú
em seu “Poema de tropeiro”:

roceiro virou pedreiro trabalhando em construção, fez a casa do estrangeiro,
grileiro do nosso chão, tropeiro patrão de burro, hoje é burro de patrão, tem
no peito um sussurro quando vê um lote de burro passando de caminhão e
esse filho de tropeiro nasceu pra ser violeiro, fez um poema ligeiro contando
a devastação. ³

Lavradores e lavradoras que perderam suas pequenas roças ganharam de
presente os morros do centro da cidade e as fábricas onde ocupam funções
de baixos salários e sem exigência de escolaridade. Se antes eram os donos
de sua mão de obra, esta agora pertence ao seu patrão, que é de fato quem
recebe os lucros pelo trabalho desenvolvido: “[...] dos frutos tira o melhor
que vai pra mesa do patrão, que vai pra mesa do patrão...” ⁴

Oi gente, o gente, na fazenda do seu Breve, gente, um trabalha e outro
recebe. Oi fazenda do seu Breve, um trabalha, outro recebe, fazenda do seu
Breve, um trabalha, outro recebe. Eu falei vou repetir: Um trabalha outro
recebe. Na fazenda do seu breve. Quem trabalha não recebe. Esse tambor
me engana. ⁵

As ações do “progresso” têm como sua maior marca, a meu ver, a construção
da estrada Rio-Santos, por ser esta a responsável pela condução de todos
aqueles que deseja vam conhecer o paraíso, conforme mostra um dos
slogans da época: “o paraíso ao alcance de todos”. O traçado dessa rodovia
divide o sertão e a beira-mar. Para o sertão foram aqueles que conseguiram
resistir à especulação imobiliária e continuam por lá enfrentando uma série
de problemas, e do lado da praia estão aqueles que foram beneficiados pela



especulação e receberam diretamente os benefícios desse “progresso”.
Quando olhamos o traçado dessa rodovia, percebemos que ele destruiu
vários caminhos de burro e fez desaparecer grupos, culturas, pescadores,
lavradores e caiçaras, tudo em nome do “progresso”, como nos diz
Perequeaçu: “[...] e essa estrada tão bonita que cantei nesse ponteio, foi
trocada pelo asfalto frio faminto e feio [...]”. ⁶

Nesse universo de pessoas e culturas desprezadas e desqualificadas pelo
“progresso”, encontram-se o jongo e seus praticantes, alguns ainda
residindo em seus espaços de origem e outros, deslocados para os morros do
centro de Angra dos Reis ou mesmo para fora do município. Filho de uma
dessas famílias, imponho-me o desafio de narrar um pouco dessa história,
que ouvi dos meus antepassados.

Viajo no tempo e busco na memória os momentos em que dançar o jongo
representava algo vergonhoso e, portanto, algo que não deveria ser
praticado. Uma manifestação caracterizada pelos(as) moradores(as) do
morro como “macumba”, ou seja, de acordo com nossos vizinhos, o jongo era
(é) “uma manifestação religiosa feita por negros com objetivo de praticar o
mal aos outros”.

Naquele período, eu não conseguia entender que negar o jongo era negar a
mim mesmo, ao meu grupo familiar, a minha origem africana. Não entendia
que aqueles homens e mulheres expressavam uma das essências da cultura
brasileira com origem no continente africano e que ali estava o nosso espaço
de ensino/aprendizagem: espaço onde os saberes são socializados e não
impostos; onde aprendemos fazendo, brincando, cantando; onde nosso
currículo oculto respeita a nossa diversidade; onde a alegria e as
brincadeiras das crianças são motivos de felicidade para os pais e não de
incômodo; onde os mais velhos têm função primordial, pois são eles os
responsáveis pelo nosso aprendizado.

Mesmo crescendo nesse ambiente de contradições entre o que éramos e o
que a “sociedade” queria que fôssemos, aprendi com as rodas de jongo
lições que têm sido fundamentais para que eu possa, agora, narrar um
pouco da trajetória desse povo jongueiro de que sou parte. O que
movimentava aqueles(as) negros e negras nas rodas de jongo, que
alegravam as noites de santo Antônio, são Pedro e são João, e nas
homenagens prestadas aos pretos velhos no dia 13 de maio? Uma alegria
que até hoje ainda não vi igual.

Quantos ensinamentos! Quantas aprendizagens! Será que esses
ensinamentos não são capazes de contribuir com o processo de ensino/
aprendizagem em nossas escolas? Será que não é importante pensar uma
proposta que leve em consideração os ensinamentos vivenciados nos
espaços jongueiros e que possam ser inseridos no cotidiano escolar? Não
poderíamos contribuir para a melhoria de um sistema educacional que tem
se mostrado até certo ponto excludente, com grande contribuição para o
fracasso escolar, em especial das crianças negras?

Descendente direto desse grupo, que aqui chamo de jongueiros(as) por
serem todos(as) praticantes da dança de jongo, aprendi a jongar no terreiro
de minha casa, da casa de meu irmão e de minha tia, todas no morro do



Carmo. Jongamos na casa de vários parentes que buscavam naquelas noites
de jongo uma maneira de juntar os iguais e enfrentar a dura vida da cidade,
marcada principalmente pelo racismo, pela fome e pelo alcoolismo, que
determinou a morte de muitos daqueles jongueiros(as).

Quando criança eu aprendi a ter vergonha de dançar jongo e até mesmo de
falar em jongo. Vivi um momento de extremo silêncio no que diz respeito a
essa prática. E por que algo poderia ter me levado a isso? A resposta é
simples, porém repleta de significados. Quando meus parentes (pai, mãe,
irmão, tios, tias) realizavam as rodas de jongo, as mesmas aconteciam
sempre à noite, e era comum terminarem de madrugada. Isso incomodava
os vizinhos e, no dia seguinte, tanto os adultos, quanto a garotada da rua
diziam: “ontem teve macumba a noite toda, e ninguém conseguiu dormir”.

Macumba. Como será para uma criança ser chamada de macumbeira, não
somente naquela época, mas ainda hoje? O que isso representa para uma
criança? Não queríamos fazer jongo para não sermos chamados de
macumbeiros, já nos bastava a rejeição que sofríamos pelo “fato natural de
sermos negros”. Não podíamos ser acusados de praticar o mal contra os
outros, pois jongo era (é) só uma dança que alegrava nossa família.

Mesmo nesse ambiente de preconceitos e discriminações, que deixou
marcas profundas em minha vida, não consegui esquecer as noites de jongo,
iluminadas pela fogueira e animadas pelas metáforas, pelas cantorias, e
pelas palmas daqueles(as) sofrido(as) produtores(as) culturais: aqueles que
fizeram de sua vida um espaço de ensino/aprendizagem para que eu pudesse
aprender e me transformar no que sou hoje. E é isso que me faz acreditar na
possibilidade de uma vida melhor para todos e todas.

O tempo foi se esvaindo, os antigos(as) jongueiros(as) foram morrendo e,
junto com a morte deles, o jongo também ia desaparecendo. Vale lembrar
que durante alguns anos – não sei precisar quantos – o jongo deixou de
acontecer em Angra dos Reis. Prefiro dizer, porém, que foi um momento de
descanso, uma reposição de energias para se levantar ainda mais forte. Um
pouco do que restou das nossas práticas e de nossa identidade continuamos
sendo no espaço urbano. Uma resistência ao processo de imposição sofrido
pelos jongueiros(as). Aliás, como numa das histórias contadas pelos
jongueiros(as) mais antigos(as) de nossa cidade:

Uma senhora de nome Felicidade, por não conseguir se levantar, passava os
dias sentada na porta de sua pequena casa e era carregada pelos filhos para
dentro e para fora da casa. Quando tinha jongo e as crianças vinham avisá-
la, ela dizia: “ah, jongo, hoje? Não posso não. Pra mim não vai dá não”. Mas
quando chegava a hora da roda, ela ia tremendo e levantando o corpo aos
poucos até ficar totalmente de pé. Aí, botava ponto, dançava e cantava a
noite toda e depois voltava ao estado de antes sem que alguém
compreendesse o que havia acontecido. É a marafunda do jongo!

Tem marafunda o jongo tem marafunda,

O sapê nasce de ponta e a samambaia de corcunda.

Minha gente não se engane que o jongo tem marafunda. ⁷



Diversas histórias dialogam e são permeadas por momentos de superação e
de (re)construção do jongo e de seus praticantes. Outro exemplo que
presenciei por mais de uma vez foi o de seu Carmo Morais, jongueiro antigo,
ex-combatente de 86 anos na época, e que aparentava muito cansaço devido
a uma série de transtornos de saúde. Nas entrevistas que fazia com ele, eu
sempre levava um tambor. Seu Carmo mal conseguia falar no início de
nossas conversas. Eu ia conversando e ele falando baixo e bem devagar.
Então, eu puxava as conversas sobre o jongo e ele começava a mudar o tom
de voz e a postura. Eu cantava alguns pontos, ele começava a responder.
Daí, ele já parecia outra pessoa, totalmente erguido: não tinha dificuldade
de buscar em sua memória as melhores lembranças do jongo, desde sua
infância, quando presenciava os pais dançando, até a fase adulta, quando
promovia e atuava nas rodas de jongo.

Esses dois relatos nos mostram o significado psicológico que o jongo
potencializa: ele nos fortalece, nos ajuda a (re)erguer, mesmo nos momentos
mais difíceis. Por isso, penso que o jongo, elemento cultural tão incorporado
à vida do grupo, não podia tão simplesmente desaparecer, como cheguei a
pensar em outro momento, mas sim que ele estava descansando em nosso
interior profundo e afetivo. Mesmo nos momentos das festividades
comunitárias, onde o jongo tinha no passado presença garantida, é raro ser
encontrado agora, mas ele está vivo na memória dos mais antigos. É por
esse motivo que nós, descendentes de jongueiros(as), que antes sentíamos
vergonha de sermos jongueiros também, hoje, com novas leituras e
consciência, temos orgulho de fazer parte de uma manifestação tão rica de
significados. Tantos significados que, à medida que os resgatamos,
proporcionam a muitos de nós a (re)construção de uma identidade ofuscada
pelo racismo.

Nesses reencontros cognitivos com as experiências, os saberes e os
conhecimentos adquiridos com os familiares, entendi que além de
reconhecer a importância, o valor de nossas práticas culturais, era preciso
algo mais, era preciso ver o nosso rosto nos espaços onde habitualmente não
víamos. Era preciso conquistar novos espaços de onde antes nos repeliam
exigindo “boa aparência” – o que atualmente é proibido explicitar, mas ainda
persiste no pedido de uma fotografia – ou também nas exigências de um
grau maior de escolaridade. Critérios difíceis para os(as) jongueiros(as) mais
antigos(as), uma vez que, de todo o grupo que citei, nenhum deles conseguiu
se sentar em um banco de escola. Os que tiveram essa oportunidade, o
fizeram através dos desconfortáveis bancos do antigo Movimento Brasileiro
de Alfabetização (MOBRAL), no já desativado Clube Monte Carmelo, onde
aprenderam a assinar com dificuldade o nome.

Penso que minha história pessoal reflete as dificuldades que todos(as) nós
enfrentamos: impulsionado por minha mãe, comecei a frequentar as aulas
na escola formal, em 1974, já com nove anos de idade. Fui matriculado na
primeira série do ensino fundamental do Colégio Estadual Conde Pereira
Carneiro, em Angra dos Reis. Foi um verdadeiro choque: era como se eu não
tivesse vivido nada antes. Toda a história contada na escola era relacionada
a um grupo ao qual eu não pertencia. Lá não se falava em jongo, capoeira,
candomblé, ou qualquer outra manifestação cultural ou religiosa ligada ao
povo negro – e quando se falava era de forma negativa e excludente.



Durante a permanência na escola eu tive a impressão de que essas práticas
sequer existiam.

Não sei o que é pior: aparecer de forma negativa ou não aparecer; ou
mesmo ser invisibilizado, como acontecia conosco, as crianças negras, que
só tínhamos visibilidade durante as comemorações do dia 13 de maio, por
ocasião da festa da Abolição da Escravatura. Para nós soava como o dia do
constrangimento, enquanto para algumas escolas era(é) dia de comemorar a
liberdade. E que liberdade? Talvez a de poder sair da escola e não voltar
mais. Faço questão de registrar que é possível – e importante – fazermos
várias leituras acerca da abolição, não apenas essa, feita (ainda) por
algumas escolas.

Hoje, penso minha história de vida divida em dois momentos de diferentes
aprendizagens. O primeiro, já mencionado anteriormente, foi aquele dos
conhecimentos adquiridos no ambiente familiar. O segundo, aquele da
escola, que iria “me preparar para a vida”, apesar de inicialmente ter se
mostrado um pouco “agressivo”, devido à maneira como se tratavam – e em
alguns casos ainda se tratam – os saberes diferentes dos que são
reproduzidos e apresentados no ambiente escolar como os mais
importantes, os saberes que têm o poder de tornar uma criança “alguém”.
Então, me pergunto: o que éramos antes de irmos à escola? E o que eram
todas aquelas pessoas que me educaram antes da escola? Ninguém?

Acredito que depositar tanta responsabilidade em um segmento da
sociedade como a escola pode ter contribuído para torná-la uma forte
reprodutora dos preconceitos e discriminações praticados contra os grupos
que dela se utilizam para adquirir outros tipos de conhecimentos, com
intuito de almejar posições sociais que garantam uma vida melhor. Foi na
escola que conheci mais de perto o preconceito. A escola ratificou as falas
de preconceito que eu ouvia sobre o jongo, ao não levar em consideração os
conhecimentos e saberes dos grupos historicamente marginalizados. Sua
reprodução soava como a expansão dos pensamentos dos vizinhos em
relação ao jongo e aos negros.

Por intermédio das lutas pela terra, participando da organização de grupos
de jovens, associação de moradores, de movimentos ambientalistas e de
outros espaços de construção de saberes e conhecimentos, fui me
fortalecendo na militância política e estruturei juntamente com diversos(as)
companheiros(as) o Grupo de Consciência Negra Ylá-Dudu, primeira e única
entidade (depois dos escravizados) fundada em Angra dos Reis com o
objetivo de lutar contra o racismo e pela valorização do povo e da cultura
negra.

O Grupo Ylá-Dudu possibilitou-me interagir no espaço escolar. Embora
sutilmente, eu consegui estabelecer nesse espaço algumas discussões sobre
relações raciais, mesmo que, na maioria das vezes, fosse por isso taxado de
ser racista e de estar mexendo com coisas que já faziam parte de um
passado muito distante .

Fundado em 9 de março de 1991, o Grupo Consciência Negra Ylá-Dudu é
uma instituição apartidária, desvinculado de qualquer instituição religiosa e
sem fins lucrativos. Seus fundadores, um grupo de jovens que atuava em



diversos movimentos sociais e partidos políticos da cidade, concretizaram o
que foi idealizado em um encontro organizado pelo Grupo Jovem Esperança
do Amanhã, em 1988, em função da Campanha da Fraternidade promovida
pela CNBB cujo tema era: “Ouvi o clamor desse povo”.

O Ylá-Dudu realizou uma série de atividades ligadas à educação. Já em seu
primeiro ano de existência, o grupo promoveu atividades educativas em 35
escolas da rede municipal de ensino, utilizando peças de teatro, vídeos,
danças, capoeira e jongo.

Em pouco tempo, devido a sua atuação, o grupo Ylá-Dudu se tornou um
referencial de cultura negra e educação em Angra dos Reis. Atualmente,
quase todas as escolas do município, tanto estaduais, quanto municipais ou
particulares, promovem a semana de consciência negra em homenagem a
Zumbi dos Palmares, o que não acontecia antes da criação deste grupo do
movimento negro. Esse mesmo movimento também conseguiu que a Câmara
dos Vereadores de Angra aprovasse uma lei que tornou o dia 20 de
novembro ponto facultativo nas repartições públicas do município e mudou o
nome da praça Duque de Caxias para praça Zumbi dos Palmares, isso em
novembro de 1995. Um detalhe: somente no dia 13 de maio de 2011 a praça
foi inaugurada com esse nome, e será colocado um busto de Zumbi pela
Fundação Cultural de Angra dos Reis. Uma espera de 16 anos bastante
significativa.

A partir do momento em que a escola abriu suas portas para receber as
discussões sobre relações raciais, ela começou a dialogar com outros
saberes, tornando-se um pouco mais justa e democrática – embora eu
acredite que muito ainda deva ser feito para que se torne uma instituição
justa e democrática de fato e de direito. A escola pública apresenta um
contingente muito grande de diversidade cultural, política e religiosa, e não
aproveitar esses diferenciais é perder a oportunidade de fazer da escola um
ambiente acolhedor e agradável, tirando um pouco a ideia que normalmente
a escola nos passa, de ser um ambiente frio e, para muitos, até
desagradável. E é nessa perspectiva que temos nos movimentado para o
interior da escola.

Foi a minha participação no movimento negro que garantiu minha
permanência na escola. Entendi que era preciso conquistar o espaço escolar
“perdido” pelos(as) jongueiros(as) que me antecederam. Era preciso abrir
novas perspectivas para os descendentes desse grupo poderem ocupar e
transformar esse espaços, até então mais frequentados pelos grupos não
negros e mais privilegiados da sociedade. Precisávamos promover o debate
sobre cultura negra, preconceito, racismo, etnia, valorização dos saberes e
conhecimentos tradicionais dos grupos de cultura popular, habitualmente
tratados como figuras folclóricas, usados para comemorar o dia do folclore.

Outra questão importante, que me mobilizou, foi poder servir de exemplo
para uma juventude que tem aparecido como maioria, em se tratando dos
quadros de repetência e evasão escolar. Uma juventude que não tem
conseguido sequer concluir o ensino fundamental, devido ao processo
excludente desempenhado por nossas escolas. Por este motivo, ainda hoje,
poucos jovens negros chegam a concluir o ensino médio e, com raríssimas



exceções, conseguem cursar o ensino superior. Dialogando com este fato,
cito minha própria família que, composta por 12 irmãos/irmãs e mais ou
menos 50 parentes, entre primos(as), sobrinhos(as), tios(as), todos com
idade regulada entre 18 e 45 anos, têm em média entre cinco e seis anos de
estudos formais concluídos.

De toda essa “parentada”, apenas eu e mais uma prima conseguimos cursar
o ensino superior, em uma universidade particular, cujo valor das
mensalidades me tirou o alimento por algumas vezes. Talvez eu tivesse
desistido não fosse a cumplicidade de um dos meus irmãos mais velhos que,
ao ver suas possibilidades de estudar se perderem com o passar do tempo,
apostou em mim por ser o mais novo da família. Mesmo assim não me livrei
da sina de primeiro ingressar no mundo do trabalho para depois estudar.

O fato de ter sido único não quer dizer que os outros não desejaram ou não
se esforçaram o suficiente para isso, como é dito habitualmente por algumas
pessoas. Foram as condições impostas pela industrialização e o processo de
marginalização sofrido pelos jongueiros e jongueiras daquela região que
determinaram esse quadro caótico.

Concretamente, qual a importância desse fato para as pessoas com quem
tenho trabalhado (jongueiros e jongueiras)? O que o meu grau de
escolaridade muda na vida dessas pessoas? À medida que as ações vão se
realizando é que percebemos o quanto foi fundamental ter alcançado e
expandido meus estudos.

Por intermédio de minha formação em um curso superior, pude ingressar no
Curso Raça, Etnia e Educação no Brasil, do Programa de Ensino Sobre o
Negro na Sociedade Brasileira (PENESB), Faculdade de Educação –
Universidade Federal Fluminense de Niterói. Foi nesse curso que muito
aprendi sobre a história do povo negro, sobre a África, edu cação... Temas
importantes para a construção da minha identidade. Essa mais recente
experiência demonstra para mim que há um trabalho sendo feito para
transformar a antiga face da escola, tornando-a uma escola comprometida
com a luta dos grupos historicamente marginalizados.

De posse de tais conhecimentos, foi possível contribuir para o fortalecimento
de uma série de ações e parcerias, além de abrir novos caminhos levando
comigo jovens representantes das comunidades jongueiras. Novamente
pudemos abrir as portas das escolas, através de parcerias entre poder
público e movimento social negro, destacando a participação em ações
articuladas: com a prefeitura de Angra dos Reis, através das Secretarias
Municipais de Educação, de Cultura, de Habitação e Desenvolvimento Social
de Angra dos Reis; com a Universidade Federal Fluminense em Angra, no
Curso de Graduação em Pedagogia e o Projeto de Extensão Negros e Negras
em Movimento, realizado a partir do ano de 2006, formando mais de 200
professores das redes públicas de ensino; com a Sociedade Angrense de
Proteção Ecológica (SAPE) e o Ateneu Angrense de Letras e Artes (AALA);
além de ações realizadas em municípios vizinhos, com o Museu do Folclore
do Rio de Janeiro, com a Associação Quilombola do Estado do Rio de Janeiro
(AQUILERJ), com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).



As parcerias visam sempre ao desenvolvimento de projetos que buscam
discutir, a partir do jongo, caminhos que possam desconstruir a ideia de que
nós, negros e negras, só servimos para o samba e para o trabalho braçal.
Caminhos que possam construir uma ideia real de valorização da nossa
gente por sua atuação nas diversas áreas do conhecimento e no mercado de
trabalho.

Os projetos desenvolvidos com essas parcerias uniram pessoas idosas,
jovens e crianças da comunidade jongueira, num movimento de troca de
experiências e de saberes. Quando organizamos uma determinada atividade,
esforçamo-nos para valorizar a sabedoria do quilombo e, nos trabalhos
realizados nas escolas, fazemos questão de estimular/ articular o debate
entre o saber científico e o saber popular. Sem que um se sobreponha ao
outro, buscamos uma relação de respeito, e o resultado tem sido bastante
positivo.

O debate entre os diferentes segmentos tem sido útil para nós como
complemento da nossa formação, pois entendemos que, ao deixarmos nossas
casas, nossa comunidade, para irmos às escolas, estamos de certa forma
estabelecendo uma ruptura com a realidade vivenciada na escola durante a
época da minha infância. Por isso, acreditamos na importância da escola
aprender a lidar com essas diferenças, ampliando essa sabedoria da escola
que, na maioria das vezes, é desarticulada do nosso jeito de pensar. Mesmo
assim, o que aprendemos na escola é encarado como vital para nós, porque,
ultimamente, está sob a responsabilidade da escola ensinar todas as coisas
que devemos aprender e, por vários motivos que já são do nosso
conhecimento, a mesma não consegue dar conta do recado.

Há uma expectativa de alargamento das funções da escola. Nessa
expectativa, o que está acontecendo? A função educativa que antes se
acreditava ser própria da família, agora passa a assumir a forma escolar [...]
⁸

O corte entre o conhecimento de casa, da escola e de outros lugares de
pertencimento abre vários questionamentos, mas citarei apenas dois: para
que serve o que aprendemos em casa? Que tipo de valorização a escola tem
dado a esse conhecimento? Posso dizer que, para solucionar esse problema,
bastaria que uníssemos os conhecimentos, criássemos espaços de diálogos
entre os diferentes tipos de saberes, para que um complementasse o outro.

Outro fator que se fortalece com essa junção dos saberes é a família: quando
os jovens veem o pai, a mãe falarem na escola ou em outros espaços sobre a
história familiar, política agrária, luta pela terra, cultura, religião e outros
temas importantes para a sua formação, isso ganha um peso fantástico. Na
maioria das vezes, a juventude, por falta de conhecimentos, se sente a dona
da “verdade” e desvaloriza o conheci mento do pai e da mãe por estes não
terem frequentado um banco de escola formal.

Há um momento importante que gosto de recordar: trata-se de uma
conversa com um jovem do quilombo do Bracuí há algum tempo atrás,
quando solicitei ao mesmo que convidasse seu pai para falar para nós sobre
sua experiência de vida naquela comunidade. O pai daquele jovem contava
na época 80 anos, então ele disse: “Meu pai não sabe falar. Ele tem



vergonha, acho que ele não conhece a história daqui”. Mas eu sabia que ele
conhecia sim, e muito; eu sabia de seu conhecimento sobre a história do
local e eu mesmo fiz o convite, que foi aceito de imediato. A surpresa do
jovem foi grande diante da belíssima aula de história dada por seu pai a
todos nós. Desculpando-se por sua timidez e falta de leitura, aquele senhor
finalizou dizendo:

Fico muito feliz de ver os jovens lutando por um Bracuí melhor. Isso é muito
bom porque nós lutamos com o braço, a força e a coragem; vocês têm tudo
isso e mais a leitura e o estudo para debater com os grandões , porque eles
costumam dizer que a gente não tem educação. Educação eu tenho, o que eu
não tenho é estudo e leitura, muito obrigado. ⁹

Os olhos do jovem brilhavam feito uma estrela na escuridão, misturando
orgulho, prazer e alívio.

O sentimento que tinha sido colocado pelo rapaz inicialmente não é
peculiaridade dele especificamente, mas é parte do cotidiano e do
imaginário de diversos jovens de famílias negras. Aprendemos a não
valorizar os saberes de nossa casa e isso é fortalecido quando entramos na
escola. Para nós, nossos pais não “sabem nada”, porque em sua grande
maioria não dominam os códigos de leitura e da escrita.

Aproveitando o contexto, me pergunto: será que a relação entre aquele pai e
aquele filho continuou a mesma? É provável que não, pois ainda hoje,
quando conversamos, o jovem revela o orgulho pelos conhecimentos do pai.

A porta de entrada para o diálogo entre a escola formal e a comunidade
quilombola do Bracuí tem sido a dança do jongo: um jongo que pouco se
importa com palco, luzes, plateia, ou qualquer outro artifício, mas um jongo
que busca a valorização do seu povo, da sua história e que deseja
estabelecer um debate cotidiano no espaço escolar sobre o seu valor e o
valor dos seus praticantes; que busca promover um debate sobre relações
raciais em um país que prega a democracia racial, mas que tem apenas dois
por cento da população negra dentro das universidades públicas. Nosso
jongo quer ser parte integrante das estratégias de luta para evitar a evasão
escolar e para tornar o espaço escolar um ambiente agradável para receber
e respeitar os diversos segmentos que dela se utilizam numa relação
dialética.

Não podemos nos contentar somente com as produções de CDs , vídeos,
livros. Entendemos que estes também sejam instrumentos de grande
importância na luta contra o racismo, mas não podemos achar que são os
únicos, pois de que valerá termos esses instrumentos e não tivermos terra
para plantar e nem alimento em nossas mesas?

Nosso desejo é praticar nossa cultura irmanada e valorizada de forma
equilibrada com todas as outras manifestações culturais, e não separados,
como meros atos folclóricos em comemoração ao dia 22 de agosto.
Acreditamos que, em uma educação de qualidade, deve imperar o respeito
ao diferente, para possibilitar a reparação aos danos causados aos
remanescentes dos grupos capturados no continente africano e trazidos
para cá como escravos.



Ainda na perspectiva de construção de um espaço de valorização das
práticas e dos saberes jongueiros, realizamos em 2005 nossa primeira
experiência com elaboração, organização e coordenação de projetos, a que
denominamos naquele momento de “Pelos Caminhos do Jongo”. Inicialmente
este nome referia-se à estrada Santa Rita, feita de terra e que se constitui no
principal acesso à comunidade dos remanescentes de quilombo de Santa
Rita do Bracuí. Mas as importantes vivências para os(as) participantes do
projeto “Pelos Caminhos do Jongo” foram se expandindo e ganhando força,
dentro e fora de Angra dos Reis, levandonos a participar dos encontros de
jongueiros – em que se reúnem mais de dez grupos de jongo – e nos
conduzindo até o quilombo Campinho da Independência. Lá iniciamos uma
série de diálogos entre “saberes em torno do jongo” dentro do projeto Ponto
de Cultura Manoel Martins, no qual realizamos oficinas de jongo para
crianças, jovens e adultos.

Considerando a importância das experiências vividas por nós ao longo do
projeto e o desejo de atender à nossa preocupação em organizar os registros
desse material, tornando-o paradidático, de modo que pudesse ser utilizado
pelas escolas da rede municipal de ensino de Angra e Paraty, uma professora
de artesanato que atua na comunidade do Campinho, Patrícia Solari,
organizou o livro Vivência de saberes : projeto de educação do ponto de
cultura Manoel Martins.

Caminhando para o encerramento deste modesto relato, ressalto a
importância dos(as) nossos(as) mais velhos(as) que não tiveram a
oportunidade de escrever seus saberes para que nós pudéssemos aproveitar
ainda mais suas experiências. Também destaco nesse momento a sabedoria
dos jovens, que hoje se encontra com os saberes dos(as) mais velhos(as),
resultando desse diálogo a busca pela construção de uma sociedade melhor
para todos e todas. Finalmente, agradeço a Deus nas suas mais variadas
formas pela doação e manutenção de nossas vidas até o presente momento.

AXÉ.

Adeus, adeus eu vou embora;

Fica com Deus e Nossa Senhora;

Adeus, adeus, eu vou embora;

Fica com Deus e Nossa Senhora... ¹⁰
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A língua nagô no terreiro

*

Ialorixá Mãe Meninazinha d’Oxum

Ilê Omolu Oxum

Eu sou de poucas palavras, sou mais de ouvir do que de falar. Minha avó Iya
Davina veio de Salvador nos anos 20, e logo passou a fazer parte da casa de
seu João Alabá, que foi o primeiro ou um dos primeiros candomblés do Rio
de Janeiro. Tinha outras três casas de santo no Rio e Iya Davina participava
delas todas. Depois, quando o seu João Alabá faleceu, o terreiro foi para
Mesquita. Mesquita, já se citou aqui como um lugar importante da cultura



negra, é a terra do candomblé também. Nesse terreiro, conhecido como
Casa Grande de Mesquita, onde eu posso dizer que fui nascida e criada, a
minha avó veio a ser ialorixá, foi onde eu me iniciei, onde eu aprendi a
língua iorubá, que os antigos diziam que era a língua nagô. É a língua
tradicional da religião afro. O pai de santo da Casa de Mesquita, Pai Vicente
Bankolê, marido da mãe de santo Tia Pequena, era africano. Ele fez santo na
África, era de Xangô. E foi para a Bahia. Ele falava português arrastado, que
a gente conseguia entender, mas ele era nagô.

Naquela época tudo que era de orixá vinha para Mesquita direto da África.
Pai Vicente ia no porto buscar as coisas que vinham de navio. Como o
correio não chegava em Mesquita, ele precisava ir até a cidade para receber
a carta que escreviam de lá, dizendo o dia e o navio que ia trazer os
produtos. Vinham ervas, fio de conta, muita coisa.

Era um intercâmbio. Mandavam muita coisa. E na hora era muita coisa pra
separar, pra preparar axé, ele fazia aqueles atim, um pó, que a gente chama
atim. Pai Vicente chamava a mim e a Railda, que é de Oxum também e fez
santo no Opô Afonjá. Ela é uma mãe de santo pioneira em Brasília, está lá há
mais de 40 anos. Railda era criança, a mãe dela vendia doce e ela ficava na
casa de candomblé. Nós fomos criadas juntas, somos amigas de infância.
Então ele chamava nós duas. Tinha várias crianças, mas ele escolheu nós
duas. Nós não sabíamos. Naquela época ninguém dizia nada. Mas hoje a
gente vê que é porque nós seríamos as duas ialorixás. Ele estava preparando
a gente pra isso. Ensinando e preparando. Ele botava as ervas e era a gente
que ia misturar. Pegava uma coisa e pegava outra, a gente botava ali num
socador de ferro, socava e cantava uma coisa e trocava língua, falava nagô.
Eu e ela, a gente não entendia nada e ficava rindo e debochando dele.

Mas ele tinha que falar, ele estava abençoando o negócio, estava preparando
os atim e preparando nós duas. A gente ficava cheia de pó, cheia de axé.
Éramos nós, sempre. Ele me chamava “minha comadre” [imitando o
sotaque], a gente entendia porque já estava acostumada, e já botava a
esteira e sentava. As contas não vinham enfiadas. A gente tinha que ir
separando as contas e aquelas ervas. Não é à toa, não é por acaso que nós
estamos aqui. Ele sabia que eu seria ialorixá e que Railda seria ialorixá.
Tinha outras crianças, ele nunca chamou as outras.

Mas nós não éramos curiosas, não pedíamos nada. Hoje existe muita falta de
educação. Educação mesmo, de berço. Se a pessoa não tem educação de
berço como é que vai chegar a ter uma educação religiosa? Não chega.
Naquela época não se perguntava nada. Nem eu nem minha irmã a gente
não pedia nada. O homem é que chamou a gente e que passava pra gente.
Nós, crianças, nunca perguntamos a ele “Por que o senhor está fazendo
isso?” Nunca. “Pra quê isso?” Nunca. Poderia, criança curiosa, “Por que o
senhor está fazendo isso?” A gente fazia porque ele dizia.

Na conversa a gente até entendia o que ele falava. Era meio embolado, mas
a gente entendia. Ele estava era rezando em iorubá (como se diz agora), ou
em nagô. Ele estava trocando língua, ele estava conversando em nagô, com
aquilo tudo que a gente estava fazendo.



E a gente não entendia nada. “Meu compadre tá maluco, não tá não?” “É,
minha irmã?” A gente criança, contava: “Mãe, meu compadre chamou a
gente, mas eu acho que ele tá maluco, ele falou uma porção de coisa que a
gente não entende”. E minha mãe “Uhum! Ele tá maluco? Um dia você vai
entender”.

Ele estava trocando língua porque ele estava abençoando o que ele estava
fazendo. E passando pra gente. A gente ouve, não é burra. Criança é ótimo.
A gente ria, mas gravava.

E isso foi mais de uma vez. Foram várias vezes porque estava sempre
chegando coisa da África. Obi, orobô, muita folha pra fazer atim, muita
coisa, sementes, raízes. Constantemente ele estava fazendo aquilo, e éramos
nós. Então a gente ouvia sempre.

Me lembro da mãe dele, também africana, já velhinha. A gente não entendia
quase nada do que ela dizia. Então era Pai Vicente que trocava língua com a
Tia Pequena, que conversava com ela e com ele em nagô. Minha avó Iya
Davina também conversava. E a gente criança tomava a bença a ela, ficava
perto dela. Tia Pequena, como era ialorixá, entendia, trocava língua, como
minha avó e o povo todo, naquela época. Tia Pequena falava português,
claro, era brasileira, mas quando ela estava conversando com eles era em
nagô. Entre eles, conversavam, riam [imitando sílabas], tudo doido.

Pai Vicente também dominava o inglês. Ele era da Nigéria e falava inglês
fluentemente. Tia Pequena era baiana, mas ele era da Nigéria. Falava muito
nagô. Precisava ver eles dois discutindo, como marido e mulher. Ela era de
Oxalá, parecia Oxalá em vida. Ele falava [taranran... imitando o que ouvia] e
ela respondia [ranranran]. Até pra se descontrolar os dois, era em nagô.

Antigamente era muito mais fácil pra eles aprenderem o nagô, vivenciando
ali. Minha mãe contava que quando ela fez santo dentro da casa de
candomblé a língua era essa. Eles aprenderam na prática. Minha vó, minha
Tia Pequena aprenderam ali dentro da casa de candomblé, não tinha curso
não. Agora tem curso pra tudo.

Eu digo língua nagô, porque foi como eu aprendi, a dizer língua nagô. Meu
cabelo foi muito trançado nagô. Depois da iniciação, quando o cabelo
começa a crescer, trançava-se tudo nagô. Aquele chinelo chagrin, a gente
chamava chinelo nagô. E também se falava esteira nagô, não tinha nenhuma
esteira iorubá. Até hoje no terreiro da nossa casa, e acredito na maioria dos
terreiros do Rio de Janeiro, ainda se usa muito falar o nagô. Porque é uma
África pequena. Cada terreiro é uma parte da África. E nós usamos muito a
língua. Pai Vicente Bankolê não pedia “chinelo”, ele não pedia “roupa”, era
“vai pegar o batá (chinelo), achó (roupa)”, e era assim que ele conversava
conosco, e com isso ele estava nos passando o ensinamento que até hoje nós
trazemos para dentro de nossas casas.

Eu não tenho muito a falar. Ou tenho sim, porque o assunto é vasto, é
riquíssimo, é muito, mas eu sou muito tímida. Mas eu costumo dizer: vou
sempre participar de seminários, podem me convidar, mas vai ser isso. Eu
gosto muito de sentar e ser entrevistada, e conversar sobre a religião.
Porque me perguntam e eu tenho muito o que responder.



Yeda Pessoa de Castro – Eu também sou filha de Oxum, sou filha de Oxum
Apará. Eu tenho meu lado calmo, mas quando Oxum Apará ataca sou
terrível.

Meninazinha – Eu sou de Oxum com Oxalufã.

Yeda – Então já é mais calmo, mais tranquilo.

Meninazinha – Dessas conversas eu gosto, fico feliz da vida.

Yeda – Eu vivi quase seis anos na África, Nigéria, entre os iorubás, na cidade
de Ifé. Alguém me falou que a senhora talvez tivesse uma relação de
descendência com Procópio de Ogunjá.

Meninazinha – Eu fiz santo aqui no Rio de Janeiro, em Mesquita, mas a
minha avó, Iyá Davina, o nome dela era Davina Maria Pereira, foi filha do
primeiro barco de pai Procópio. Ela era d’Obaluaê.

Yeda – Agora eu vou revelar a minha idade... Eu tenho 74 anos, conheci
Procópio de Ogum. Eu nasci na Barrroquinha, era criança e estudava numa
escola na ladeira da Independência e ia a pé e tinha que passar pelo
Gravatá, onde Procópio tinha uma quitanda. Eu sempre parava e ficava
conversando com ele. Ficava curiosa com aquelas coisas e foi daí que
começou o meu interesse por línguas africanas. Ele sempre me falava
algumas coisas, cantava umas cantigas, me dava sempre uma fruta ou uma
banana para a escola. Eu devo muito a Procópio de Ogunjá essa minha
vontade de entender, de estudar línguas africanas. Então é uma pessoa de
quem eu tenho muita saudade, desde menina. No Gravatá havia também o
sapateiro nagô, havia a fateira jeje, que vendia fato no tabuleiro, então era
um lugar onde sempre se transitava pelos axés, pelos búzios da Bahia. Então
sempre passando pra lá e pra cá eu recebia desde pequena aquele axé. Mais
tarde, já meninota, conheci a ialorixá Olga de Alaketo. No terreiro do
Alaketo conheci Mãe Beata de Iemanjá, que é muito minha amiga. Então eu
sempre fui muito ligada ao axé, aos orixás e também aos inquices, que eu
não nego meus inquices e nem meus caboclos.

Meninazinha – Pai Procópio jogava búzios nessa quitanda de Gravatá, ele
atendia o povo ali. A minha avó se iniciou na casa dele no dia 24 de julho de
1910. Em 1920, ela veio com a família de Salvador para o bairro da Saúde. E
lá ela alugou uma casa com meu avô, tios, tias, crianças, minha mãe. Meu
avô se chamava Teófilo Marcelino. Minha mãe veio com meu irmão mais
velho e grávida da segunda filha. Eles alugaram uma casa muito grande. E
acolhiam baianos que vinham para o Rio e não tinham onde ficar. Portanto a
casa foi denominada como Consulado Baiano. Meu avô, Teófilo Marcelino,
era fiel do cais do porto. E ele encaminhava aqueles que tinham jeito para
trabalhar no cais do porto. Eram pessoas que tiveram uma certa importância
no Rio de Janeiro. Minha avó também encaminhou muita vendedeira...
naquela época não se falava vendedora, era vendedeira de doce. Saíram
vendedeiras da casa da minha avó.

Mais tarde, em Mesquita, a Casa Grande era assim chamada porque tinha
um barracão, e era a maior casa de candomblé no Rio de Janeiro. Não era
tão grande como os barracões de hoje em dia. Mas era um barracão. Porque



na maioria das casas eles batiam na sala. Encostavam os móveis,
encostavam a mesa e faziam o candomblé na sala, como na casa de Djalma e
de Tia Dila, era tudo na sala. Tia Agripina, de Coelho da Rocha, do Axé Opô
Afonjá, que também era pequenininho. Dona Zezé, tudo era em sala
pequena. Depois é que foram aumentando os barracões. Djalma mesmo fez
um barracão que era em um terreno. Depois que ele morreu, venderam para
o corpo de Bombeiros.

Esse ano minha avó Iya Davina completaria, se viva estivesse, 100 anos de
axé e esse ano foi muito especial pra nós, pro candomblé. Os 100 anos dela
sim, porque ela está por aí ainda com a gente, ela está aqui nesse momento,
do ladinho da neta dela, de nós todos... Eu me emociono também. Esse ano
em agosto eu completei 73 anos de idade, [dirigindo-se a Yeda Pessoa de
Castro] somos quase da mesma idade, e dia 10 de julho eu completei 50
anos de santo. Eu recebi a medalha Tiradentes, mas não fui eu,
Meninazinha, a medalha é do candomblé. Eu moro em São João, no bairro de
São Mateus. A Câmara dos Vereadores também nos entregou uma comenda
que eu recebi como cidadã honorária de São João de Meriti. E eu estou feliz,
não tenho do que me queixar da vida, eu só tenho que dizer aos orixás
“Olorum Modupé”. Agradeço em nome de Deus. Eu sou uma pessoa feliz por
ser uma ialorixá. Esse cargo que herdei da minha avó, foi Obaluaê quem
determinou. Eu ainda estava no ventre da minha mãe. Ela passava muito
mal por causa da gravidez, tinha tido 14 filhos antes, eu sou a décima
quinta... Como a caçula de quinze irmãos, a gravidez estava muito difícil. Os
médicos diziam que a criança ia morrer, mas os orixás diziam que não, pois
eu tinha uma missão a cumprir.

Eu adoro, amo ser dessa religião, amo o orixá, amo muito o orixá. Sou da
Oxum com Oxalá. Se existe um sentimento além do amor é o que eu sinto
por Omolu. [Plateia – Atotô!] Se eu estou aqui é por conta dele, pois foi ele
que me deu esse cargo, ele que me conduz. Eu fiquei emocionada, não sabia
o que falar. Mas a presença dele mudou tudo e eu estou falando. Graças a
Deus eu tenho uma casa de respeito, os filhos também me respeitam e são
respeitados. Maravilhosos. Com problemas como todo ser humano, mas
nada que a gente não possa resolver. Quando eu morrer... daqui a quantos
anos... Vamos botar aí uns 50 anos? Quando eu for e voltar e me
perguntarem: você quer ser de quê? Quero ser de candomblé, quero ser de
Oxum com Oxalá, quero ser filha de Omolu, quero ter orixá porque eu amo
muito muito orixá.

Yeda – Posso fazer uma pergunta se a senhora puder responder. – Iya mim.
Orucó ré?

Meninazinha – Oxum Tadê. Orucó mi Oxum Tadê.

Yeda – (Para a plateia) Vocês não entenderam nada!

Moça na plateia – Eu também, graças a Olorum, sou uma filha da Oxum...
Quando eu li o programa, vi que a senhora ia falar sobre a língua iorubá no
terreiro. A gente lê que no princípio as casas usavam o iorubá pra proteger o
fundamento. Então era um dialeto usado dentro das casas para que o
fundamento do candomblé fosse protegido.



Meninazinha – Era um awo.

Moça – Era um awo para que fosse protegido e hoje eu vejo que alguns
lugares já se propõem a dar aula de iorubá. Eu gostaria de saber a sua
opinião sobre isso.

Meninazinha – As pessoas se interessam pela cultura, mesmo não se
interessando pela religião. Por isso eu não tenho nada contra. Eu acho que
se as pessoas querem aprender, devem aprender.

Moça – Eu cheguei ao orixá através do iorubá. Eu fiz o curso com o professor
José Beniste. Existe uma polêmica. Muitas iyás dizem que você tem que
entrar, dar um bori, para poder aprender.

Meninazinha – Como você diz, José Beniste não mistura. Se você quiser
saber algo do culto, ele não diz. O que você quer saber como cultura, ele diz.
Da religião não. Antigamente nossos pais e mães não passavam mesmo. Não
deixavam que saísse do terreiro. Até como proteção. Mas hoje em dia não.

Laura do Carmo – Quando estão cantando as cantigas, as pessoas sabem o
que estão cantando?

Meninazinha – Nem todo mundo sabe a tradução, na maioria das vezes a
pessoa não sabe. Canta o iorubá e às vezes canta errado. Não vou dizer que
eu sei a tradução de todas elas, mas aquelas que eu sei eu passo para as
pessoas. E tem até cantigas que não têm tradução. Todas as cantigas contam
uma história. O CD que nós gravamos também ajuda os filhos de santo a
aprenderem as cantigas. A cantiga é pra mim, pra você, qualquer um. É a
mesma cantiga. Cantiga de bori é cantiga de bori. Cantiga de matança é
cantiga de matança. Não tem que mudar. Tem gente que inventa tanta coisa,
não sei de onde eles tiram. Aqui dentro de casa, em jogo, quando as pessoas
vêm jogar, eu ouço cada coisa... O candomblé não está começando agora,
mas então está acabando o candomblé? Ele começou há milhões de anos
atrás. Então o povo está querendo acabar com o candomblé, de tanta
bobagem, de tanta coisa que eles criam. Tem filho de santo aqui que fala
assim “Ah, vocês não sabem não? Mas a internet taí pra quê?” Eu vou
continuar fazendo o que eu faço, está dando certo até hoje. Estou aqui é pra
agradar orixá. Orixá me bota no colo. Orixá me carrega no colo. Eu aprendi
com a minha avó que já aprendeu com o pai de santo dela, com Tia Pequena,
com Pai Vicente, com o seu João aqui em Mesquita. E a pessoa quando está
vendo está aprendendo.

Ivana – A Mãe Tatá, do Engenho Velho, chama Exu de “troca-língua”, porque
ele tem o poder de levar todas as mensagens. Existe muito preconceito em
relação a Exu, às vezes é até difícil falar o nome dele porque tem gente que
se assusta.

Meninazinha – Exu a gente chama Inubarijô, boca coletiva. Ele fala todas as
línguas, ele é mensageiro de todas as línguas. Se eu falar em nagô ele vai
entender. Eu falo em português, ele entende e a mensagem vai chegar lá. Se
chegar uma pessoa e falar inglês, ele vai entender. Ele fala todas as línguas.
Ele come de tudo. O preconceito que existe é por causa do sincretismo.
Omolu é São Lázaro, Oxum é Nossa Senhora, Santa Bárbara é Iansã, São



Jorge é Oxossi ou Ogum. E Exu? Exu eles botaram como demônio, por causa
das brincadeiras. Porque dizem que ele faz o mal, mas ele faz o bem. O mal
está dentro das pessoas. Você quer o mal, é você que vai pedir a ele. Ele vai
lhe atender. Mas ele não chega perto de você pra dizer assim “Vamos fazer
mal pra fulano?” Não. A pessoa que procura ele pra fazer. Então o mal não
está em Exu, está na pessoa que procurou ele.

[Ao final dos debates, o microfone foi oferecido à Meninazinha da Oxum.]

Meninazinha – Para fechar a roda? Quero agradecer pelo convite, pela
paciência. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou fazer uma coisa de que eu
gosto muito. Vou contar um segredo: seminário é que me inibe. Eu sei falar
sobre a religião, sei falar sobre nagô, mas seminário é que me inibe. Muito
obrigada à senhora [Yeda] por ter falado de meu pai Procópio. Vou encerrar
fazendo uma das coisas que eu gosto. Eu encerro sempre cantando. Eu sou a
Iya Tebexê porque eu canto. Eu abro e encerro os seminários com cânticos.
Vamos levantar. “Saorê” – é uma saudação a Oxalá.

Saorê Saolaxé

Saorê Obé ri o man

Saorê Saolaxé Babá

Saorê Obé ri o man

Saorê Saolaxé

Saorê Obé ri o man

Saorê Saolaxé Babá

Saorê Obé ri o man

Olorum modupé

Que Oxalá dê saúde, dê paz, tranquilidade, bom regresso, felicidade, que
Xangô seja nosso advogado nos momentos difíceis, que Oxalá nos cubra com
o alá dele

Olorum modupé

Orerê ô

Axé ô
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Maria do Nascimento, Meninazinha d’Oxum, ou Mãe Naná como é chamada
informalmente pelos próximos, fundou em 1968, o Ilê Omolu Oxum, em São
João de Meriti. Ela é herdeira espiritual e neta carnal de Davina Maria
Pereira, Iya Davina (1880-1964), que nasceu em Salvador, onde foi iniciada
por Pai Procópio de Ogum, no Ilê Ogunjá, importante terreiro de Salvador.
Durante o Estado Novo, período de repressão policial aos terreiros, Procópio
de Ogun foi preso e espancado pelo delegado Pedrito Gordo, o que acabou
por torná-lo uma figura importante no reconhecimento do candomblé, na
cultura popular e na literatura, a exemplo do romance Tenda dos milagres
de Jorge Amado.

Iyá Davina mudou-se para o Rio com seu marido, Teófilo Marcelino Pereira,
em 1920. Morando no centro da cidade, ela circulava nos terreiros da época,
ligando-se ao terreiro liderado por João Alabá, que ficava na rua Barão de
São Felix, 174. A casa de João Alabá era frequentada por personagens
importantes da cultura negra carioca, como a família de Tia Ciata e Carmen
do Xibuca.

João Alabá faleceu em 1925, e Tia Pequena e Pai Vicente Bankolê herdaram
os assentamentos de seu orixá, Omolu, transferindo a casa para Bento
Ribeiro e em seguida para Mesquita, onde surgiu a Casa Grande de
Mesquita, que seria o primeiro terreiro de candomblé a transferir-se do
centro da cidade para a Baixada Fluminense, em 1936. Tendo sido Iya
Kekerê da Casa Grande, Iya Davina assumiu o cargo de ialorixá após a morte
de Tia Pequena, em 1953.

Meninazinha d’Oxum, iniciada em 1960, fundou o Ilê Omolu Oxum em 1968,
dando assim continuidade à Casa Grande e à história de sua avó. Além de
cuidar dos cultos dos orixás e de dar à luz centenas de filhos de santo, ela,
em 1988, fez com que o Ilê Omolu Oxum se constituísse como uma
sociedade civil com a finalidade de organizar um núcleo administrativo
frente aos órgãos governamentais e não-governamentais, realizando
projetos de desenvolvimento social, cultural, econômico e político da região
onde a comunidade-terreiro está instalada. A ialorixá recebeu, em agosto de
2010, a Medalha Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Este texto é a versão escrita da apresentação da Ialorixá Meninazinha
da Oxum e do debate, no seminário em outubro de 2010,
complementada por uma entrevista feita por Ivana Stolze Lima no dia
31 de agosto de 2011, no Ilê Omolu Oxum.

REFERÊNCIAS

Nesta seção apresentamos informações sobre a experiência dos milhões de
africanos transportados para o Brasil: qual o seu número e origem? Que
línguas falavam e como essas foram transformadas pela sua trajetória na
diáspora? Além disso, a seção oferece breves referências conceituais para
entender o fenômeno de línguas e homens que se encontram – as formas de
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contato e as possibilidades de comunicação que daí surgem. Somam-se, por
fim, histórias de pessoas, famílias e comunidades que animaram e animam
essa viagem.

Na página à direita:

A corveta comandada pelo Capitão Dionísio da Silva fez algumas viagens
entre o Rio de Janeiro e Luanda e há registros de que traficou cerca de mil
homens, mulheres e crianças. Em 1743, com quase 300 africanos a bordo,
escapou de um naufrágio.

Luanda e Rio foram os principais portos de embarque e desembarque de
africanos da história do tráfico atlântico de escravos.

Anônimo. Enseada da Glória. Milagre q fes S Anna. Pintura sobre madeira.
Coleção particular. In: Para nunca esquecer. Negras memórias memórias de
negros . Curadoria Emanoel Araújo; texto de Francisco Weffort et al. Rio de
Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2002. p. 6.

“Milagre qe fes S. Anna ao Cappm. Dionizio da Sa vindo de Angola caregado
de escravos na curveta N. S. de Nazare e S. Antonio qe ao manhecer se
achou coaze emcalhada e querendo sahir pa o mar o nam podia fazer pelo
vento ser contrario e emvocando a dita S. logo montou a ilha braba que
estava pela proa e se recolheo sem perigo dentro da armação no ano de
1743.”

Línguas africanas e línguas do tráfico



Margarida Petter

USP

Ao longo dos três séculos do tráfico negreiro, teriam sido importados
4.800.000 africanos, conforme pode ser observado no texto “Tráfico de
africanos para o Brasil”. ¹

Foram duas as áreas linguísticas atingidas pelo tráfico: a oeste-africana e a
austral. De acordo com Bonvini, ² levando-se em conta os limites
geográficos, podem-se estimar as línguas transplantadas. Os nomes dos
grupos linguísticos e das línguas abaixo relacionados foram aportuguesados.

Da área oeste-africana, caracterizada pelo maior número de línguas,
tipologicamente muito diversificadas:

Do tronco nigero-congolês :

Famílias

atlântica : fula (fulfulde), uolofe, manjaco, balanta;

mandê (sobretudo, o mandinga): bambara, maninca, diúla;

gur : subfamília gurúnsi;

cuá (subgrupo gbe): eve, fon, gen, aja (designadas pelo termo jeje no Brasil);

ijóide: ijó;

benuê-congolesa :

defóide : falares iorubás designados no Brasil pelo termo nagô-queto;

edóide : edo;

nupóide : nupe (tapa);

ibóide : ibo;

cross-River : efique, ibíbio;

Do tronco afro-asiático : chádica : hauçá;

Do tronco nilo-saariano : saariana : canúri.

Da área austral, essencialmente do subgrupo banto (do tronco nigero-
congolês, família benuê-congolesa) – limitada à costa oeste (atuais
repúblicas do Congo, República Democrática do Congo e Angola) e somente
mais tarde estendendo-se à costa leste (Moçambique) –, caracterizada por
um número muito reduzido de línguas, tipologicamente homogêneas, mas
faladas pelo maior número de cativos:

H.10 congo ( quicongo ): quissolongo , quissicongo ( quissangala ),
quizombo, quissundi (falada pelos bacongos, numa zona correspondente ao



antigo reino do Congo) e quivíli , iuoio (fiote), quiombe (faladas em Cabinda
e em Loango);

H.20 quimbundo (falada pelos ambundos, na região central de Angola,
correspondendo ao antigo reino de Ndongo), quissama , quindongo ;

H.30 iaca-holo : iaca , imbangala , chinji ;

K.10 chôcue : uchôcue , ochinganguela , chilucazi , luena ( luvale );

L.30 luba : chiluba-cassai ( lulua );

L.50 lunda : chilunda, urunda ;

P.30 macua : omacua ;

R.10 umbundo (falado pelos ovimbundos na região de Benguela, em Angola):
umbundo, olunianeca ;

R.20 cuaniama, indonga : ochicuaniama, cuambi ;

R.30 herero : ochiherero .

O mapa que segue, com a classificação atualizada das línguas africanas,
permite visualizar melhor a região de origem de algumas línguas
transplantadas.

Mapa 1: Línguas da África: troncos linguísticos



Elaboração: PETTER, M. M. T., 2014 (apoio de MENEGATTO, M. S.)

1 Ver artigo de Marcos Abreu Leitão de Almeida, p. 350 deste livro.



2 BONVINI, Emilio. Línguas africanas e o português falado no Brasil. In:
FIORIN, José Luiz; PETTER, Margarida (Org.). África no Brasil: a formação
da língua portuguesa. São Paulo: Contexto, 2008. p. 30-31.

Línguas do grupo banto

Margarida Petter

USP

Adenominação ‘banto’ foi proposta por Wilhem Bleek, em 1862, para referir-
se às línguas da África subsaariana que se caracterizavam por um sistema
comum de concordância por meio de prefixos. O nome banto é muito
frequente no conjunto de línguas considerado, significando ‘pessoas’.
Resulta da junção do prefixo /ba-/ plural e do radical /-tu/ ou /-ntu/ ‘pessoa’.
Sua forma varia conforme as línguas: bantu (quicongo), wántù (quissicongo),
àtù (quimbundo), watu (suaíli). “Banto” incluiria quase todas as línguas que
hoje são reconhecidas como pertencentes ao tronco nigero-congolês –
aquele que possui o maior número de línguas (1550), ¹ dentre os quatro
troncos linguísticos africanos (afro-asiático, nigero-congolês, nilo-saariano e
coissan).

Atualmente, o termo ‘banto’ é utilizado para se referir a um grupo de cerca
de 600 línguas do tronco nigero-congolês, faladas por aproximadamente 240
milhões de pessoas, numa vasta região da África, que se estende ao sul de
uma linha que vai dos Montes Camarões (ao sul da Nigéria), junto à costa
atlântica, até a foz do rio Tana (Quênia), do lado oriental, abrangendo os
seguintes países: África do Sul, Angola, Botsuana, Burundi, Camarões,
Comores, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Lesoto, Madagascar, Maláui,
Moçambique, Namíbia, Quênia, República Democrática do Congo, Ruanda,
Suazilândia, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue.

Muitas línguas bantas possuem mais de cinco milhões de falantes, como o
quicongo (Angola, Congo, República Democrática do Congo), ciluba
(República Democrátia do Congo), quiniaruanda (Ruanda), quirundi
(Burundi), shona (Zâmbia, Zimbábue), xhosa (África do Sul, Lesoto), zulu
(África do Sul, Maláui, Suazilândia, Moçambique). O suaíli, língua oficial do
Quênia e da Tanzânia, possui o maior número de falantes; aproximadamente
50 milhões a utilizam como primeira ou segunda língua.

O grupo banto é o conjunto de línguas mais estudado na África. Das línguas
do lado ocidental, o quicongo e o quimbundo (Angola), já no século XVII
foram objeto de descrição gramatical. No entanto, o estudo sistemático das
línguas bantas começou no século XIX (Bleek, Meinhof [1910]) e teve grande
desenvolvimento no século XX. Guthrie, em 1948, propôs uma classificação
referencial para as línguas bantas, identificadas por um código, utilizado até
hoje, composto por uma letra e um número. Assim, dentre as línguas de
Angola, podemos citar: umbundo (R11), quimbundo (H21), quicongo (K16).
Das línguas moçambicanas, podemos citar: macua (P31), ciyao (P21), suaíli
(G42). ²

A maioria das línguas bantas é tonal, apresentando duas alturas tonais
distintivas, alto e baixo, normalmente notados com os sinais [´] para tom



alto e [`] para tom baixo. No plano fonético, o tom corresponde a uma
variação melódica na altura da voz, que pode distinguir o significado das
palavras. Por exemplo, em quimbundo, njìlà [tons baixo -baixo] significa
‘pássaro’ enquanto njílà [tons alto -baixo] significa ‘caminho’; mbànzà [tons
baixo -baixo] significa ‘cidade’, mbánzà [tons alto -baixo] significa ‘espécie
de violão’.

Do ponto de vista estrutural, as línguas do grupo banto caracterizam-se por
um sistema de concordância baseado em classes nominais. Todos os
substantivos (nomes) da língua são formados por um prefixo e uma raiz,
possuem um prefixo para o singular e outro para o plural, o que os insere
numa determinada classe de palavras. Assim, em quimbundo, há 18 classes
nominais, ou nove pares de prefixos de singular/ plural, denominados
gêneros pelos estudiosos (sem nenhuma referência a masculino ou
feminino). Por exemplo, nessa língua , mù- tù ‘pessoa’, faz o plural em à-tù
‘pessoas’; dì -kòtà ‘o mais velho’ , faz o plural em mà- kòtà ‘os mais velhos’.
Essas duas palavras pertencem a classes distintas, por isso seus prefixos de
singular e de plural diferem.

As línguas bantas constituem uma unidade linguística coesa, pois
compartilham muitos traços: um conjunto de palavras e muitas semelhanças
estruturais, que permitem, em muitos casos, a intercompreensão entre
habitantes de regiões vizinhas, como, por exemplo, entre os falantes de
ronga e de changana, em Moçambique.

Mapa 2: Línguas do grupo banto na África



Subdivisão do grupo Banto, Guthrie (1948), com alterações de Jouni Maho -
http://www.africanlanguages.org/bantu.html. (acesso em 13/05/2013)
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Tráfico de africanos para o Brasil

Marcos Abreu Leitão de Almeida

Unicamp/Fapesp

Durante cerca de 300 anos, o tráfico transatlântico transportou para o Brasil
cerca de quatro milhões e meio de africanos escravizados. Todavia, não
devemos entender o tráfico negreiro apenas como um continuum , nem
tampouco um movimento marcado por ciclos bem definidos e estanques .
Em realidade, a multiplicidade de agentes de ambos os lados do oceano
compunha um jogo de interesses sobrepostos e conflitantes que tornavam a
formação do Mundo Atlântico um quadro complexo e diverso. Neste sentido,
o tráfico negreiro atravessou diversas conjunturas que alteraram seus
ritmos, reorganizaram suas rotas e transformaram enfim os povos que nele
se envolveram. Resumidamente, no entanto, é possível destacar algumas
tendências gerais.

1500-1580

A Alta Guiné (designação genérica para a região entre o rio Senegal e a
atual Libéria) foi, no século XVI, a principal fornecedora de escravos para o
império luso e demais regiões das Américas. Durante o mesmo período,
foram transportados os primeiros centro-africanos escravizados para a
América portuguesa. ¹

1580-1690

1. 

1. 



O tráfico no século XVII foi marcado pela esmagadora predominância de
africanos originários da África centro-ocidental. A fundação de Luanda em
1576 e a subsequente eclosão das guerras angolanas deslocaram as zonas
de comércio e escravização para o sul do reino do Congo, afetando as
populações que compunham o reino do Ndongo e povos cada vez mais a
leste, fornecendo levas de centro-africanos escravizados para os engenhos
do Nordeste brasileiro seiscentista. Além disso, a eclosão de guerras civis no
Reino do Congo (1641-1718) também contribuiu para o fluxo de cativos. Na
segunda metade do século XVII, os negociantes baianos iniciaram o
comércio de escravos na África ocidental, sobretudo na Baía de Benim, rota
que ganhou importância com a guerra contra os holandeses e com o
alastramento de uma epidemia no porto de Luanda.

1690-1808

Com o objetivo de abastecer a zona açucareira e a área de extração de
metais e pedras preciosas com mão de obra cativa, registram-se, no período,
duas rotas paralelas, que, em diversas conjunturas, traziam africanos
escravizados da África ocidental e centro-ocidental. Apesar do tráfico com a
região de Congo e Angola ter sido sempre predominante, o tráfico com a
África ocidental, sobretudo com a Baía de Benim, tornou-se muito
significativo.

1691-1750

1751 -1808

1808-1850

Impulsionado pela Abertura dos Portos e posteriormente pela expansão
cafeeira no Sudeste brasileiro, o tráfico de escravos para o Brasil alcançou
níveis inéditos. O aumento da demanda por mão de obra escrava, que teve
de enfrentar a campanha abolicionista liderada pela Inglaterra, acabou por
reorientar as rotas do tráfico. A região ao norte do rio Congo e Benguela, no
interior da África centro-ocidental, passaram a ser fundamentais para os
comerciantes negreiros, embora Luanda ainda tivesse um papel importante
até a década de 1840. Pelas mesmas razões, o tráfico na África oriental,
notadamente Moçambique, cresceu vertiginosamente no período e, ainda
que proibido desde 1817, o comércio com a África ocidental manteve-se
ativo até 1850.

Tabelas do projeto Slavevoyages

As tabelas abaixo foram elaboradas a partir do projeto Slavevoyages , que
conta com um website mantido pela Universidade de Emory e disponibiliza o
mais completo banco de dados sobre o tráfico transatlântico de escravos.
Fruto de um esforço internacional coordenado por David Eltis (Emory
University) e Martin Halbert (Emory University), o banco de dados é
baseado em informações de 34.948 viagens negreiras realizadas entre os
séculos XVI e XIX, de um total estimado em 41.190 viagens. Tais
informações foram coligidas não apenas a partir de estudos anteriores de
outros pesquisadores, mas também através da compilação e processamento
de documentação variada, em diferentes arquivos ao redor do mundo. Dessa
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forma, informações sobre os navios, portos de embarque e desembarque,
tripulações e escravos carregados a bordo foram incorporadas ao banco e
transformadas em variáveis. Evidentemente, pela natureza fragmentária das
fontes e pela sua distribuição desigual em termos temporais e geográficos, o
banco de dados tem limites que levaram seus organizadores a fazer escolhas
metodológicas, que estão, junto com o seu próprio guia, publicadas no site .
A despeito disso, o banco de dados fornece sólido e rico conjunto de
informações fundamentais para o estudo das transformações culturais,
demográficas, políticas e econômicas do tráfico atlântico de escravos entre o
final do século XVI e meados do XIX.

Tabela 1: Tráfico negreiro da África para o Brasil, por período de 50 anos
(1561-1856).

Mapa 3: Tráfico de escravos: regiões e portos



Elaboração de Marcos Abreu Leitão de Almeida.

Mapa 4: Origem dos africanos apreendidos pela comissão mista anglo-
brasileira, referente ao artigo de Marcos Abreu Leitão de Almeida “As vozes
centro-africanas no Atlântico Sul (1831- c.1850)”, p. 73.



Elaboração de Marcos Abreu Leitão de Almeida.
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1 No projeto Slavevoyages, utilizado como base para a estatística apontada
neste texto, não existem dados disponíveis para especificar o número de
africanos transportados da Guiné no século XVI.

Conceitos linguísticos

Heliana Mello
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Língua

Uma língua é um complexo sistema de comunicação com diversas funções,
particular à espécie humana, constituído por distintos níveis de organização
que, em conjunto, funcionam de forma a possibilitar a produção de sentido. ¹
As línguas humanas são eminentemente orais e expressas vocalmente
através de sons; entretanto há línguas de sinais, expressas através de
sinalizações gestuais convencionalizadas (por exemplo, LIBRAS: Língua
Brasileira de Sinais), e há, naturalmente, sistemas de escrita para uma
razoável parcela das línguas faladas no mundo. Há cerca de seis mil línguas
naturais faladas no planeta, com uma distribuição por número de falantes
irregular, isto é, há cerca de dez línguas que possuem mais de cem milhões
de falantes, um grupo razoável de línguas com alguns milhões de falantes e
um número grande de línguas com menos de um milhão de falantes, sendo
que algumas chegam a ter menos de dez falantes. ²

As línguas humanas são identificadas com base em fatores linguísticos,
como o seu sistema lexical e gramatical, mas também em elementos
extralinguísticos, como sua história e a percepção que seus falantes têm a
respeito do sistema que utilizam. Assim, sistemas linguísticos que facilmente
poderiam ser considerados como uma mesma língua, por serem mutuamente
inteligíveis, não o são por razões políticas ou identitárias (por exemplo, hindi
e urdu). Por outro lado, há línguas que possuem diversos dialetos que não
são mutuamente inteli gíveis, mas são classificados como pertencentes a
uma mesma unidade linguística (por exemplo, italiano e seus dialetos).

As línguas humanas possuem intricados sistemas de formas lexicais
organizadas gramaticalmente. Em sua expressão oral, contam com um
sistema prosódico, em que os aspectos da fala, como ritmo, frequência,
intensidade, carregam valores responsáveis pela percepção do ouvinte e
valores relativos à intencionalidade comunicativa do falante, além de
codificarem emoções e atitudes.

As línguas humanas evoluem, mudam e se diversificam – e até mesmo
morrem – ao longo do tempo. Línguas distintas que descendem de uma
mesma língua compõem uma família linguística, por exemplo, a família indo-
europeia, à qual pertencem o português, o inglês, o russo e o hindi.

Línguas crioulas

Línguas crioulas são línguas naturais, de emergência relativamente recente,
que surgiram em contextos de contato entre diversas línguas onde uma
desempenhava papel de dominância socio-político-econômica. Muitas das



chamadas línguas crioulas tiveram sua origem a partir da situação de
contato impingido nas colônias europeias das Américas, quando
comunidades formadas por falantes de línguas maternas diversas, sobretudo
de origem africana, se viram forçados a conviver em espaços dominados por
uma pequena parcela da população, falantes da língua de prestígio. Esse foi
o caso na formação de línguas crioulas tais como o haitiano, o jamaicano ou
o papiamentu.

Não há concordância entre os linguistas quanto à situação ou processo que
podem resultar na formação de línguas crioulas. Para alguns, uma língua
crioula é resultante de um processo que surge de uma situação de
pidginização, em que um código mínimo de comunicação formado por itens
lexicais – isto é, palavras, – sem uma gramática amplamente estruturada, é
utilizado para fins comunicativos pouco elaborados, entre falantes de
línguas maternas diversas e sem uma língua natural comum. Um pidgin se
tornaria um crioulo a partir da sua utilização como língua materna por
crianças nascidas em tal cenário linguístico – que o ampliariam, tornando-o
uma língua natural, ou seja, uma língua crioula. ³ Outra visão sobre a
emergência das línguas crioulas advoga a sua origem em um cenário de
contato, onde prevalece uma tendência à formação de basiletos (variedade
de crioulo mais distante da língua do colonizador) de variedades vernáculas
da língua dominante (normalmente europeia). ⁴ Uma outra visão, ainda,
defende a ideia de línguas crioulas serem o que mais próximo existiria de
uma gramática universal inata. ⁵ Essa proposta teórica defende que os seres
humanos são dotados de uma codificação inata para a habilidade linguística,
através da existência de uma gramática cerne, comum a todos os indivíduos
da espécie, que se desenvolve através da exposição às línguas, que se dá na
primeira infância com a convivência entre crianças, seus cuidadores e
outros indivíduos. Sob a perspectiva inatista, a habilidade linguística é tão
inata para os humanos quanto o é a habilidade de voar para os pássaros ou a
de nadar para os peixes. Dessa forma, a gramática cerne-universal faria
parte do aparato neurológico, geneticamente codificado, da espécie humana.

As discordâncias entre os crioulistas se estendem à caracterização das
línguas crioulas, vistas por alguns como uma classe de línguas à parte tanto
por sua origem quanto por sua caracterização linguística e, por outros, como
línguas associadas apenas por sua história. Efetivamente, não há traços
gramaticais que caracterizem unicamente línguas crioulas, ou que estejam
presentes apenas nelas. Entretanto, aparentemente há uma tendência das
línguas crioulas de base lexical indo-europeia a apresentarem conjuntos de
traços gramaticais semelhantes, como por exemplo: sintaxe SVO – Sujeito,
Verbo, Objeto –, preferência pela estrutura silábica canônica consoante-
vogal, ausência de flexões de gênero, ausência de flexões verbais, entre
outros. ⁶

Línguas em contato

O fenômeno do contato entre línguas pode-se dar de duas formas principais:
entre duas ou mais línguas em um contexto social, o que caracterizaria
fenômenos linguísticos regidos por normas e convenções sociais, ou entre
duas ou mais línguas na mente de um mesmo indivíduo, que caracterizaria
fenômenos linguísticos de cunho cognitivo. No primeiro caso, normalmente,



além do contato social das línguas, há o contato individual das línguas. Isto
é, em uma sociedade onde se usam várias línguas, espera-se que os
indivíduos que ali convivem tenham conhecimento de mais de uma língua,
donde há também o contato de línguas no nível individual. As línguas podem
estar em contato em situações sociais muito bem definidas, como é o caso de
situações diglóssicas, onde uma variedade linguística é utilizada para as
atividades consideradas altas ou de prestígio, e outra para as situações
consideradas baixas ou de rotina e ambientes familiares. ⁷ Um exemplo
clássico de diglossia é o que ocorre no Paraguai, onde o espanhol é o código
normalmente adotado em ambientes formais, no ensino superior e nas
instâncias da administração pública, enquanto o guarani é a língua
preferencial para a interação familiar e do convívio social próximo.



St. Joao de Carahy, a Praya Grande (igreja Nossa Senhora da Conceição,
Niterói). Gravura de Friedrich Salathé (1793-1860). Publicado por J.
Steinmann, em Souvenirs de Rio de Janeiro (1835). Acervo da Fundação
Biblioteca Nacional.

Quitandeiras . Litografia de Frederico Guilherme Briggs (1813-1870). Título
original: A market scene. Publicado por Ludwig and Briggs em Brasilian
souvernir: a selection of the most peculiar costumes of the Brazils (1845).
Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Línguas podem estar em contato em situações menos estruturadas, como é o
caso das sociedades multilíngues, em que diferentes grupos étnicos falam
diferentes línguas. Neste tipo de situação, é comum que um mesmo
indivíduo fale diversas línguas. Um bom exemplo seria a situação na África
subsaariana, onde há uma grande variedade linguística de línguas às vezes
relacionadas, outras vezes não relacionadas, em convivência num mesmo
espaço. O mesmo fenômeno pode ser observado em grandes metrópoles,
como Nova Iorque ou Londres, onde falantes de línguas muito variadas,
convivem em seu dia a dia, normalmente adotando o inglês como língua
franca, ou língua para a comunicação interétnica.



As consequências estruturais do contato linguístico são muito variadas e vão
desde o empréstimo de itens lexicais, um efeito bastante superficial, como
por exemplo, a adoção de termos culinários de origem mexicana no inglês
dos Estados Unidos (cf. taco , burrito , enchilada ); até a reestruturação de
elementos sintáticos de uma dada língua, como por exemplo, a posposição
de artigo nas línguas faladas na região dos Bálcãs. ⁸

O contato linguístico oriundo de situações onde há grande assimetria
hierárquica e de poder entre os falantes de diferentes línguas pode levar à
morte de línguas, por exemplo, o que vem acontecendo no Brasil, onde as
populações falantes de línguas indígenas têm abandonado suas línguas e
adotado o português como língua única. Uma outra consequência das
situações assimétricas das línguas em contato é o surgimento de novas
variedades linguísticas, como é o caso da gênese de línguas crioulas, como
por exemplo, o que ocorreu no período colonial nas Américas, que levou ao
surgimento de línguas como o papiamentu nas Antilhas, o kriol no Haiti e o
gullah nos Estados Unidos. ⁹

Fronteiras linguísticas e intercomunicação entre línguas diferentes

As fronteiras linguísticas podem se referir a dois tipos de classificações: os
limites geográficos que marcam a separação territorial de áreas onde
línguas específicas são faladas, ou os limites de cunho linguístico entre
línguas distintas que cerceiam a sua mútua inteligibilidade. Enfocaremos
esta última possibilidade.

A inteligibilidade mútua entre falantes de línguas diferentes é um fenômeno
calcado tanto em elementos estritamente linguísticos, quanto em elementos
psicológicos, sociais e ideológicos. No que diz respeito a fatores
estritamente linguísticos, as fronteiras entre línguas ou dialetos de uma
mesma língua são delimitadas por percentuais de itens lexicais comuns,
traços fonético-fonológicos e sintáticos. Normalmente fala-se de um
contínuo entre línguas e dialetos, dada a dificuldade de se estabelecerem
fronteiras bem delimitadas entre o que seria o limite entre línguas próximas.
Um exemplo muito ilustrativo dessa situação é o que acontece entre o
português, o galego e o espanhol. ¹⁰ Para um falante de português, o galego
é plenamente inteligível e o espanhol é quase totalmente inteligível.
Entretanto, essas três variedades constituem línguas diferentes, com
identidades sociais distintas. A inteligibilidade mútua pode ser assimétrica,
assim, no exemplo mencionado, é mais fácil para um falante de português
compreender outro de espanhol que vice-versa. Neste caso específico, isso
se dá pelo fato de o português possuir um repertório vocálico mais amplo
que o espanhol, não havendo estrita correspondência entre os grafemas
vocálicos utilizados na ortografia e a sua produção fonética. Já o espanhol
mais proximamente segue uma ligação biunívoca entre grafema vocálico e
sua realização fonética. ¹¹ Outro exemplo de inteligibilidade assimétrica é o
que ocorre entre falantes do holandês e falantes de afrikans, esta
supostamente uma língua reestruturada em função de contato na África do
Sul, cuja base lexical é o holandês. Por ser o holandês a língua-fonte, seus
falantes dominam um espectro linguístico que abarcaria muitas das
características do afrikans, mas o contrário não seria viável. ¹²



Negros e negra da Bahia. Gravura de Monnin. Título original: Négres et
Negresse de Bahia. Publicado por Firmin Didot frères et Cie, em Brésil;
Colombie et Guyanes (1846). Acervo da Fundação Biblioteca Nacional.

Por outro lado, línguas com potencial de serem mutuamente inteligíveis,
como o croata e o sérvio, e que compõem o contínuo de línguas eslavas,
podem ser percebidas como ininteligíveis por seus falantes, devido a razões
de cunho político-ideológico. ¹³ O contínuo eslavo, com a língua eslovena em
um extremo e a búlgara em outro, compreende algumas variedades
mutuamente inteligíveis. ¹⁴

Multilinguismo

O multilinguismo pode ser estudado tanto do ponto de vista social quanto
individual. Estima-se o número de línguas faladas no mundo entre cinco a
sete mil, enquanto há menos de 170 estados-nações no planeta. Essa razão
implica, necessariamente, numa grande variedade linguística, ou seja, numa
situação de multilinguismo em uma parcela considerável da sociedade. De
acordo com os números apresentados pelo Ethnologue , ¹⁵ há a seguinte
distribuição de línguas por continente no planeta: África: 2.092 línguas
(30.3%), Américas: 1.002 línguas (14.5%), Ásia: 2.269 línguas (32.8%),
Europa: 239 línguas (3.5%), Oceania: 1.310 línguas (19.0%). Esses dados
não necessariamente indicam a proporção de indivíduos falantes de mais de
uma língua, entretanto eles são indicativos de que, com tamanha
diversidade linguística, de fato, é o caso de uma grande proporção da
humanidade falar mais de uma língua, configurando assim o multilinguismo
tanto social quanto individual. É uma característica marcada da sociedade
ocidental contemporânea a associação de uma nação a uma língua, mas o



mesmo não se aplica ao restante da humanidade. As diferentes funções
sociais exercidas pelas línguas de uma comunidade muitas vezes são
definitórias de processos tais como a diglossia (diferentes línguas utilizadas
para funções específicas em uma sociedade), code-switching (os indivíduos
mudam de uma língua para outra ao interagirem com outros indivíduos
multilíngues), ¹⁶ ambilinguismo (situação em que diferentes línguas
poderiam ser utilizadas para cumprir uma mesma função social), entre
outros. ¹⁷

O multilinguismo individual implica na capacidade de um mesmo indivíduo
possuir competência em mais de uma língua. Tal competência pode ter
níveis distintos para as diferentes línguas que compõem o repertório de um
indivíduo. O multilinguismo individual pode ser configurado a partir de
contingências naturais, através das quais um indivíduo cresce em um
contexto multilíngue, adquirindo naturalmente várias línguas, ou através da
escolarização, quando uma língua será adquirida através da instrução
formal. Há diferentes hipóteses explicativas para a capacidade multilíngue
do ser humano. A mais difundida baseia-se nos pressupostos da teoria
chomskyana que postula um módulo cognitivo inato de aquisição linguística.
¹⁸ Tal aparato estaria com sua máxima plasticidade disponível até a
puberdade; a partir desse momento, tornar-se-ia mais difícil para os
humanos adquirirem outras línguas. Esta proposta é conhecida como a
Hipótese do Período Crítico. ¹⁹ Algumas afirmações associadas às teorias de
gênese de línguas crioulas estão relacionadas às implicações da maturação
do dispositivo humano de aquisição linguística. ²⁰ Dessa forma, as
reestruturações linguísticas observadas em línguas crioulas seriam oriundas
de um processo incompleto de desenvolvimento de competência na língua
alvo por parte de indivíduos adultos.
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Um mercado em Bahia. Litografia de Armand-Julien Pallière (1784-1862). In:
Á LBUM Pallière: escenas americanas. Reduccion de quadros, aquarelles y
boquejos.
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Estudos sobre línguas africanas

Margarida Petter

USP

No Brasil

OGrupo de Estudos de Línguas Africanas da Universidade de São Paulo
(GELA) é um dos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em
Linguística do Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. O
grupo é coordenado pela professora Margarida Maria Taddoni Petter e é
integrado por professores, pesquisadores, estudantes e interessados em
estudos relacionados à linguística africana.

O objetivo do GELA é desenvolver estudos de linguística africana e divulgar
o conhecimento sobre línguas e culturas da África, além de investigar o
contato de línguas e culturas africanas no Brasil (http://
www.linguistica.fflch.usp.br/gela).

No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) foi pioneira na introdução do
estudo de linguística africana no currículo do curso de Letras/Linguística,
tanto na graduação quanto na pós-graduação. As teses e dissertações
defendidas tratam de temas diversos: comunidades religiosas afro-
brasileiras, línguas africanas e linguagem de comunidades quilombolas.

Recentemente, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) iniciou uma
linha de pesquisa em etnolinguística africanista, com um programa de pós-
graduação voltado para a formação em línguas africanas e a diáspora
africana.

Há centros de estudos africanos em muitas universidades brasileiras, que se
dedicam ao estudo da realidade africana e afro-brasileira, sem uma linha de
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pesquisa exclusivamente linguística. Citam-se aqui os que se destacam pela
publicação regular de revistas:

a) O Centro de Estudos Africanos e Asiáticos (CEAO) da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), o mais antigo, fundado em 1959, possui uma linha
de pesquisa voltada à área dos estudos afro-brasileiros e das ações
afirmativas em favor das populações afro-descendentes, bem como à área
dos estudos das línguas e civilizações africanas e asiáticas.

b) O Centro de Estudos Africanos (CEA), criado em 1965, obteve autorização
para seu funcionamento em 1969. É um Centro Interdepartamental/
Intraunidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo – FFLCH/USP. Tem por finalidades principais
difundir a realidade africana através de cursos, conferências, encontros e
publicações, além de promover e incentivar o estudo, a pesquisa e a
especialização sobre as sociedades africanas.

c) O Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA) da Universidade Cândido
Mendes foi criado em 1973 e é uma instituição de referência sobre África,
Ásia e suas relações com o Brasil nas áreas econômica, política e cultural.
Dedica-se a atividades de ensino, pesquisa, extensão, consultoria,
cooperação, documentação e divulgação. Promove parcerias com outras
instituições nacionais, internacionais, públicas e privadas.

No exterior

Fora do Brasil há muitos centros de pesquisa africanista com foco exclusivo
no conhecimento e na pesquisa de línguas africanas:

Na França, há o LLACAN (Langage, Langues et Cultures d’Afrique Noire),
laboratório de pesquisa vinculado ao CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique – http://llacan.vjf.cnrs.fr), voltado para a
documentação, descrição e análise das línguas africanas. Desenvolve
pesquisa de campo na África e forma pesquisadores em linguística africana.
O Programa de Pós-graduação em Linguística da USP desenvolveu um
projeto em parceria com esse centro, com o objetivo de investigar a
participação das línguas africanas na constituição do português brasileiro.
Esse projeto resultou na publicação da obra África no Brasil : a formação da
língua portuguesa, em 2008, que se tornou referência dos estudos da área
no país.

Na Alemanha, há muitos centros de estudos africanos que possuem uma
linha de pesquisa focalizando as línguas africanas. Os maiores localizam-se
em:

a) Bayreuth: http://www.bigsas.uni-bayreuth.de/en/research/index.html.

b) Colônia: http://casc.phil-fak.uni-koeln.de/.

c) Leipzig: http://www.uni-leipzig.de/~afrika/index.php?lang=en.

Na Bélgica, no Musée Royal d’Afrique Centrale, localizado em Tervuren,
encontra-se um dos maiores centros de estudos de línguas do grupo banto. A
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seção linguística foi criada em 1959 por A. E. Meeussen, eminente
bantuísta, especializado em linguística comparativa banta (http://
www.africamuseum.be/research/human-sciences/linguistics).

No Japão, há o Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa
(ILCAA), da Universidade de Tóquio (http://www.aa.tufs.ac.jp/en/).

Entre os muitos congressos especializados em regiões linguísticas africanas
e sobre o conjunto de línguas da África, destaca-se o O WOCAL (The World
Congress of African Linguistics) , que se realiza a cada três anos, na África e
fora dela. Em 2008, a USP sediou uma edição especial do congresso, que
teve por tema “Explorando a conexão das línguas africanas na América”. A
reunião de 2012 ocorrerá na República dos Camarões, na Universidade de
Buena e terá como tema a “Descrição de língua e documentação para o
desenvolvimento, educação e preservação da herança cultural na África”
(http://www.wocal.rutgers.edu).

Publicações

Há diversas publicações especializadas sob a forma de livros e periódicos,
como o Journal of African Languages and Linguistics , e materiais
disponíveis também em meio digital. Sobre as línguas do grupo banto, há o
CBOLD – Comparative Bantu OnLine Dictionary (http://
linguistics.berkeley.edu/CBOLD/), que oferece uma grande variedade de
recursos para download .

Mapa 5: Cartografia dos remanescentes de línguas africanas do grupo banto
em Minas Gerais, referente ao artigo de Sônia Queiroz, “A árvore da palavra:
falares, cantos e contos da tradição banto no Brasil”, p. 249.
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Comunidades onde há concentração de afro-descendentes com forte
tradição banto com registro linguístico.

Bilhete do africano Cyro

Beatriz Gallotti Mamigonian

UFSC

Snr. Pisanjes de Oliveira

Rio de Janeiro 5 de Marco de 1856

Muinto estimarei que estas duas letras os vão achar em perfeita saude em
comp a de quem vm ce mais estima da toda a fami-milia da Casa do Senhor,

Quero que Vm ce bá tirrar o meu filho athe amanhão não quero o meu filho
lá quero que me mande dizer que meu filho está solto; e com esta faz tres
cartas que tenho escrebido ainda não tive resposta sobre a minha soltura
sabado já se foi eu ainda estou a espera para sahir solto

senão quer metirar eu faz uma cumunhão [?] que o snr. ade saber que he o
preto mina quero que isto se fassa athe tres dias todo o que pesso

deste seu escrabo



Chiro Pisanjes Africano livre ¹

Escrito em circunstâncias especiais, o bilhete do africano Cyro para Dionísio
Peçanha revela algumas facetas da relação dos africanos com a cultura
escrita. Documento privado, só chegou a nós por ter sido anexado pelo
destinatário a uma comunicação com funcionários do Ministério da Justiça,
para provar que o africano não merecia a carta de emancipação.

Cyro era africano livre; chegara escravizado ao Brasil em 1835, pela rota
Bahia-Costa da Mina e, junto com outros africanos recém-desembarcados,
fora apreendido no Engenho Cabrito, na Bahia, e julgado livre com base na
legislação que proibia o tráfico de escravos. Com os outros, cumpriu serviço
obrigatório no Arsenal de Marinha da Bahia. Em 1848, reclamaram a
emancipação plena. Muitos foram enviados para o Rio de Janeiro e, da
Corte, redistribuídos para continuar o serviço compulsório: 28 foram
designados para a Fábrica de Ferro São João de Ipanema, em Sorocaba,
província de São Paulo; alguns passaram a trabalhar em instituições
públicas no Rio; outros tiveram seus serviços concedidos a particulares.
Cyro foi trabalhar para Dionísio Peçanha, funcionário graduado do
Ministério da Marinha, e assim que soube do decreto de 28 de dezembro de
1853, tratou de reunir documentação para solicitar a emancipação dos
serviços; sofreu vários percalços, por conta da burocracia e da oposição de
Peçanha. Escreveu o bilhete no momento em que, autorizada sua
emancipação e aguardando apenas a entrega da carta, foi enviado ao
Arsenal de Marinha e obrigado a deixar seus dois filhos menores, àquela
altura órfãos de mãe, sozinhos na Casa de Correção. Escrito num português
próximo do oral mais do que da norma escrita, tem estrutura formal
bastante regular, é datado e apresenta as saudações de praxe ao
destinatário. É direto na comunicação da sua demanda, indicando tratar-se
já da terceira carta enviada.

O que mais surpreende é a ameaça que contém: se seus filhos não fossem
soltos e Peçanha não arranjasse sua soltura em três dias, Cyro promoveria
algo que Peçanha identificaria como vindo “do preto mina”. Em seguida, um
encerramento contraditório: com a deferência de declarar-se escravo,
submisso, e com a assinatura “Chiro Pisanjes Africano livre”. É notável ainda
que Cyro tivesse adotado o sobrenome do concessionário de seus serviços,
seguindo a prática de muitos ex-escravos.

Não é certo que Cyro tenha escrito o bilhete, mas é plausível. Poucos
escravos ou libertos sabiam ler ou escrever, mas alguns ambientes ou ofícios
por vezes capacitavam-nos para tal. Cyro trabalhava ao ganho, isto é,
alugava-se por jornada e pagava uma quantia fixa a seus senhores ou con
cessionários. Trabalhadores com autonomia, mobilidade e domínio do
mercado de trabalho, os ganhadores tinham que manter boa contabilidade
dos seus ganhos, gastos e pagamentos. Carregador de café, posição de
prestígio entre os ganhadores, é possível que Cyro fosse muçulmano, como
outros nagôs, o que indica a possibilidade de ter aprendido a ler,
provavelmente em círculos privados, visto que era esperado que lesse o
Alcorão. Não encontramos evidências a esse respeito ainda, entretanto.



Na documentação até agora identificada, percebe-se como Cyro e seus
companheiros vindos da Bahia, mais que outros africanos livres, recorriam à
cultura jurídica em busca de seus direitos e reconheciam a importância dos
documentos escritos. Seis deles se apresentaram perante o Juiz Municipal e
de Órfãos de Sorocaba em março de 1849, com uma petição na qual
afirmavam já ter cumprido seu tempo de serviço e requeriam a
emancipação. No Rio de Janeiro, Cyro há de ter sido um dos primeiros a ter
notícia do decreto de 28 de dezembro de 1853, que regulamentava a
emancipação dos africanos livres, pois, segundo Dionísio Peçanha, a partir
de janeiro de 1854, deixou de pagar jornal e buscou um curador para tratar
de sua emancipação. Muitos africanos desse grupo tiveram a mesma pessoa,
José Fernandes Monteiro, como curador e solicitador de causas. João e Cyro
acionaram antigos intendentes do Arsenal de Marinha da Bahia para
testemunhar a seu favor e assim obter registros necessários ao pedido de
emancipação no Ministério da Justiça. Desidério, outro companheiro, chegou
a recorrer à legação britânica no Rio de Janeiro para obter ajuda no
processo.

Em cada um desses passos, destacavam-se na maneira como reivindicavam
seu direito à emancipação. É notável que entre as 17 cartas de emancipação
de africanos livres registradas em cartório, cinco proviessem de africanos do
grupo da Costa da Mina que veio da Bahia para o Rio de Janeiro. Uma das
cartas foi a de Cyro, obtida três semanas depois do ultimato a Peçanha, que
ele registra em cartório, já em março de 1856.

Acervo Labhoi. Projeto Jongos, Calangos e Folias, Vale do Paraíba Oriental.
http://www.labhoi.uff.br/.



Acervo Labhoi. Projeto Jongos, Calangos e Folias, Vale do Paraíba Oriental.
http://www.labhoi.uff.br/.

Olga e Paulina (à direita), ao lado de um arquivo, em cozinha improvisada no
galpão da igreja, preparando almoço em dia de mutirão para construção da
Casa de Estuque no quilombo Santa Rita de Bracuí. Acervo Labhoi.



O chefe de polícia à época, Cansansão de Sinimbu, interrogou Cyro no
momento da entrega da carta para se assegurar de que o africano não era
perigoso, como acusava Peçanha, e concluiu que Cyro desejava apenas sua
emancipação e a guarda dos filhos. Sinimbu apurou que Cyro “meteu logo
na escola” o mais velho, Gregório, de aproximadamente sete anos, e relatou
o fato como demonstração de civilidade e mérito do africano.

A Corte contava então com 29 escolas públicas primárias e 68 colégios e
escolas particulares que, somados, tinham 5.400 alunos matriculados. Eram
impedidos de se matricular indivíduos de condição escrava, portadores de
doenças contagiosas ou que não tivessem sido vacinados. Crianças livres de
origem africana, portanto, não eram excluídas por lei, embora crianças
pardas e pretas sofressem discriminação nas escolas, como demonstra a
petição de um conjunto de pais e apoiadores de Pretextato dos Passos e
Silva, mestre que se identificava como preto. Ele obteve autorização, em
1856, para manter uma escola primária para crianças pretas e pardas que
funcionava, desde 1853, na Rua da Alfândega, próxima ao Campo de
Santana. A escola existiu, no mesmo endereço, até pelo menos 1873.

À época da petição de emancipação, Cyro, sua mulher Luzia (que viria a
falecer) e seus dois filhos, Gregório e Pedro, residiam na Rua da
Misericórdia, perto da Igreja de São José e do Largo do Paço. Não sabemos
se Gregório frequentou a escola de Pretextato, mas sabemos, pela trajetória
de Cyro e pelos fragmentos até agora revelados pela pesquisa histórica, que
indivíduos africanos e de origem africana nascidos no Brasil valorizavam a
cultura escrita, incorporando-a de diversas maneiras ao seu cotidiano e às
lutas pelo reconhecimento de seus direitos.
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Camila da Conceição

cantora erudita, provavelmente filha de escravos.



Elogiada pela arte refinada do seu canto e inflexões mágicas da sua voz. Ver
artigo de Sérgio Bittencourt-Sampaio, “A voz negra”, p. 215.

Na página à direita:

Capa do LP O canto dos escravos , de Clementina de Jesus, tia Doca e

Geraldo Filme. 1982.

Maria Joaquina da Silva, a Fiotinha , (à esquerda com uma filha e netos, em
2002), descendente dos negros Zé Caria e Joaquina Caria, é a única falante
da língua da Tabatinga. Uma vez, ao ser questionada por ser analfabeta,
respondeu:



“E u não tenho a letra, eu tenho a palavra”.

Foto: Élida Queiroz de Araújo (1983).

1 Bilhete anexado à carta de Dionísio Peçanha para o Ministério da Justiça,
de 26/3/1856. Arquivo Nacional, Diversos SDH – caixa 782 pc. 2-3, Cyro
Mina, Petição de emancipação, 22/3/1855.

Vissungos recolhidos em Minas

por Aires da Mata Machado *

Solo:



Muriquinho piquinino,

ô parente,

muriquinho piquinino

de quissamba no cacunda.

Purugunta adonde vai,

ô parente.

Purugunta adonde vai

Pru quilombo do Dumbá:

Coro:

Ei, chora, chora mgongo ê devera

Chora, mgongo, chora (bis)

(O moleque, de trouxa às costas, vai fugindo para o quilombo do Dumbá. Os
outros que ficam choram por não poder ir também.)

Ia uê ererê aiô gombê –

Com licença do curiandamba,

com licença do curiacuca,

com licença de sinhô moço,

com licença de dono de tera

(O cantador pede licença “ao mais velho, ao cozinheiro que também sabe
cantar, ao sinhô moço e ao dono da terra”, ou lavra, para poder cantar.)

O’ gente

fala língua de baranco, auê

ai omboê

fala língua de baranco, auê;

“A ntigamente era muito mais fácil pra eles aprenderem o nagô, vivenciando
ali. Minha mãe contava que quando ela fez santo dentro da casa de
candomblé a língua era essa. Eles aprenderam na prática. Minha vó, minha
Tia Pequena aprenderam ali dentro da casa de candomblé”.

Mãe Meninazinha de Oxum.



Ilê Omulu Oxum. Altar. Acervo Memorial Iya Davina.

Foto: Tiago Queiroga.

Na página à direita:

No Ilê Omulu Oxum, ekedes e filhas de santo aguardando para entrar na
roda. À frente, dona Enedina, Ekedi de Omolu, a mais antiga da casa. Ao
fundo da foto, a ialorixá Mãe Meninazinha ajeitando as roupas. Acervo
Memorial Iya Davina.

Foto: Tiago Queiroga.

“E u adoro, amo ser dessa religião, amo muito o orixá. Sou da Oxum com
Oxalá. Se existe um sentimento além do amor é o que eu sinto por Omolu.
Atotô!”.

Mãe Meninazinha de Oxum.
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