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I
O problema do preconceito de car no Brasil continua ainda hoje sendo
assunto delicado e controvertido. Apesar do grande ndmero de publicacoes 1 que denunciam e especificam a versao brasileira do preconceito
racial, a atitude do piblico em geral, a de alguns intelectuais, persiste
naquilo que Florestan Fernandes denominou
de nao ter preconceito>> 2. Deste modo, para uma grande maioria, o trago caracteristico
da mentalidade brasileira ainda
sem duvida, a ausencia de qualquer
veleidade de discriminacao racial ou preconceito de cor>>
Posta assim em termos enfaticos e dogmiticos, esta ideologia se transforma num verdadeiro culto de igualdade racial, cujo credo, nao escrito,
segundo T. Lynn Smith, se resume em dois principios: 1<<)em nenhuma
circunstancia se deve admitir que existe discriminacao racial no Brasil,

<<preconceito

<<,

1 Ver, entre outras, Florestan Fernandes, Circuito Fechado (Sao Paulo: Hucitec,
1976); id., O negro no mundo dos brancos (Sio Paulo: Difusio Europeia do Livro,
1972); Carl N. Degler, Neither Black nor White (New York: MacMillan, 1971);
Charles Wagley, An Introduction to Brazil, revised ed. (New York: Columbia Univ.
Press, 1971); Phyllis B. Eveleth (ed.), The Negro in Brazilian Society (New York:
Columbia Univ. Press, 1969); Cadernos Brasileiros, 10, nfim. 47 (maio-junho 1968);
Pierre Monbeig, Le Brisil (Paris: Presses Universitaires de France, 1968); Presence
Africaine, 53 (1965); Florestan Fernandes, A integraQao do Negro na sociedade de
classes, 2 vols. (Sio Paulo: Univ. de Sao Paulo, 1965); Joao Camilo de Oliveira
Torres, Estratificaicao social no Brasil (Sao Paulo: Difusio Europeia do Livro, 1965);
Charles Wagley, Race and Class in Rural Brazil (Paris: Unesco, 1952), etc.
2 Florestan Fernandes, O negro no mundo dos brancos, p. 25.
3Orlando Parahym,
sobre o negro>, em Homens & Livros (Recife:
Imprensa da Universidade, 1967), p. 83.
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e 2) qualquer expressio de discriminacao racial que possa aparecer deve
ser sempre atacada como anti-brasileira
A noC&o, por exemplo, de que
o Carnaval, considerado a festa da integra9ao racial por excelencia, possa,
ao contririo, ser interpretado cormo prova cabal da existdncia do preconceito de cor, chocaria ou escandalizaria um grande numero de brasileiros .
A ideia que deve persistir, e que 6 defendida a todo custo, 6 a da
cracia racial brasileira>>, e qualquer oposicao a essa ideologia 6 sistematicamente combatida. Nao 6 de admirar, portanto, que aqueles elementos
que tentarem, de algum modo, polemizar a questao racial e coloc -la em
discussao sejam transformados pelas circunstincias em personalidades
controvertidas e ambiguas, especialmente se forem negros.
Tal tem sido a situagao de Abdias do Nascimento, ator, diretor, dramaturgo, ensaista, e pintor negro, fundador do Teatro Experimental do
Negro, e organizador do I Congresso do Negro Brasileiro 6. Tendo sofrido
desde muito jovem press6es e perseguig6es por causa de sua cor, a infase
da sua atividade militante tem se concentrado na denincia e exposiedo de
um preconceito visto principalmente em termos de <cor>>, em oposicao a
outros te6ricos que colocam a questao de modo a salientar os seus aspectos s6cio-economicos, inferindo-se desta posicao que a igualdade de condigces economicas implicaria no desaparecimento de todas as tensies e no
estabelecimento de um modus-vivendi isento de conflitos .
Recusando-se a aceitar como verdadeiras as premissas da teoria s6cioecon8mica, Abdias do Nascimento tem irritado muitos de seus proponentes, cuja reacao tem contribuido para transformi-lo, cada vez mais, numa
figura ambigua e controvertida. Embora para alguns ele continue sendo
4.

<<dermo-

T. Lynn Smith, Brazil-People and Institutions, 4th ed. (Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, 1972), p. 66; Carl N. Degler, Neither Black nor White, p. 97;
Anani Dzidzienyo, The Position of Blacks in Brazilian Society, Report No. 7 (London: Minority Rights Group, 1971).
5 Roberto da Matta, <O carnaval como um rito de passagem , em Ensaios de
Antropologia Estrutural (Rio de Janeiro: Vozes, 1973), pp. 121-168.
6 Ver Abdias do Nascimento, O Negro Aevoltado (Rio de Janeiro: GRD, 1968);
Teatro Experimental do Negro-Testemunhos (Rio de Janeiro: GRD, 1966); Eliana
Guerreiro Ramos Cooley, <Abdias do Nascimento , em Neworld, 1, No. (Fall,
1974), pp. 32-35, e <Na pintura a busca de suas raizes>, em Jornal do Brasil (5 june
1975), etc.
SEsta e, em geral, a posicao do branco comum quando se tenta discutir o problema. Culturalmente, por exemplo, Wilson Martins acha que a negritude nio passa
de <invenc o de poetas negros com [uma] mal disfargada nostalgia de branquido>>,
e observa que o TEN, cujo sucesso inicial deveu-se a simpatia corn que foi recebido
pelos brancos, <extinguiu-se pela rapida exaustio de suas pr6prias premissas e nao
pela implacivel hostilidade da sociedade branca>>. Ver <Um galicismo cutural> , em
SLESP (7 november 1970), p. 4.
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«um precursor... [a] viver dialeticamente a negritude>, cujo principal
<obsticulo para o seu 6xito social, no presente, tem sido a antecipacao
que marca a [sua] vida...>> , para outros, a dialitica litero-artistico-ativista de sua carreira, especialmente depois de seu sucesso nos Estados
Unidos como professor universitArio e pintor esteticamente realizado , 6
posta em termos de oportunismo e se resumiria, simplesmente, numa
pseudo-adocao da negritude apenas para fins inconfessados de vantagens
pessoais.
O que se vai ler a seguir nao 6 uma tentativa de justificaco dos motivos de Abdias do Nascimento. Tampouco sera uma demonstracao da
validade das premissas do preconceito de cor denunciado por ele. O que
se tentara fazer, antes de mais nada, e excluindo-se qualquer outra preocupacao, atrav6s do exame da peca Sortilegio, escrita em 1951, 6 avaliar o
importe filos6fico-existencial da ideologia subjacente a obra, e testar a fidelidade da adesao sincera do autor a linha de pensamento nela infusa.
Numa altura em que o autor acaba de ingressar na casa dos 60 anos, tal
exame poderia, muito razoavelmente, responder, pelo menos em parte, is
indaga96es quanto a sinceridade de seu <<commitment>> as id6ias que teria
perfilhado apenas recentemente e com fins precipuos de servir-se vantajosamente da crista da onda da negritude.

II
A peca Sortilegio 10 est6 estruturalmente baseada no ritual da macumba tal como ela 6 praticada na zona dos estados de Minas Gerais, Rio
8 Alberto
Guerreiro Ramos, Introducao critica & Sociologia Brasileira (Rio de
Janeiro: Andes, 1957), pp. 215-216.
9 Numa carta recente ao autor deste trabalho, Abdias do Nascimento recusa-se
a aceitar a definicao de sua personalidade como «ambigua . Contrap6e ele que a
ambigiiidade que existe 6 colocada do ponto de vista do branco, e que a sua dedicacao a causa negra tem sido sempre total, o que 6 verdade. Entretanto, nio 6 de
estranhar que pintores e escritores vejam nele uma personalidade ambigua jd que,
possuindo reduzidas credenciais academicas (B. A. em Ciencias Econ6micas; autor
de uma peca, <Sortildgio , editor de dois livros de assuntos raciais), e tendo vindo
aos Estados Unidos para uma viagem de poucas semanas a convite do governo
norte-americano em 1968, aqui permanece at6 hoje. A partir de um convite para
visitar a Yale University, Abdias conseguiu novo convite para ser Visiting Fellow na
Wesleyan University, e de 1l foi para a SUNY at Buffalo, onde hoje ensina no Puerto Rican Studies Center. Al6m disso, ele que no Brasil era ator, diretor de teatro, e
ativista social, revelou-se aqui como executor de uma pintura que muitos de seus
colegas brasileiros consideram c6pia de artistas j6 realizados.
1o Ver Dramas par
negros e prdlogo para brancos (Rio de Janeiro, TEN, 1961),
pp. 160-197. Todas as cita96es referem-se a este texto. Sobre a peca, consultar:
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de Janeiro e Sao Paulo, descontadas as diferengas regionais ". Mais do
que um simples ritual, forosamnente ex6tico e <<folcl6rico no palco, a
pega &a exorcizago, purifica9ao, e morte do her6i que se despoja gradualmente dos simbolos da dominacao e opressio da sociedade branca
e aceita conscientemente o <fado> da cor. E um despojamento corajoso e
uma aceitacao total da impossibilidade de resolver o conflito existencial
pela adogio da ideologia do embranquecimento progressivo. E, acima de
tudo, a submissao a uma identidade negra rejeitada ou reprimida que se
manifesta imperiosamente e se impoe pela forga avassaladora da diferenga biol6gica explicita e por uma irresistivel, empolgante, e ativica possessao cultural.
negro>>, desenrola-se num
A peca, que o autor denomina
de um terreiro de malimites
nos
carioca,
bosque no alto de um morro
cumba, a poucos passos do pegi de Exu, e sob os ramos da gameleira
sagrada..: A agio dura aproximadamente uma hora, pois comnea com a
chegada do her6i ao bosque sagrado e acaba com a sua morte ritual na
«hora de Exu... a hora grande da meia-noite (p. 165).
Comeo em todo ritual de macumba, a peca tem uma pequena introduo em que aparecem as filhas-de-santo no ato de realizar a cerimnia inicial obrigatoria o pads de Exu. Esta cerimnia, muitas vezes erradamente
interpretada como ritual propiciatdrio para que Exu nio perturbe o deno
senvolvimento da macumba, toma aqui o significado de
sentido de ganhar a benevolencia do orixi 12para que ele desempenhe seu
papel de intermediirio entre os fidis e os outros orixis, e, paralelamente,

<<misterio

<<despacho

Teatro Experimental do Negro-Testemunhos, pp. 150-164; Eliana Guerreiro Ramos
Cooley, «Abdias do Nascimento>>, em Neworld, 1, No. 1 (Fall, 1974), p. 33. A peca

foi apresentada, em ingles, em Buffalo, em 1971, e no Inner City Cultural Center
de Los Angeles, de 13 a 22 de fevereiro de 1975. Posteriormente, ela deveria ter sido
apresentada pela mesma companhia em diversas localidades, e s6 nao o foi porque
Abdias do Nascimento nao concordou com a diregio que, segundo ele, havia transformado sua peca em apenas uma
policial>. A peca foi publicada em
traducao americana em 1978, Sortilege-Black Mystery (Chicago: Third World Press),
e publicada em nova versao em 1979, Sortildgio II - Mistdrio Negro de Zumbi Redivivo (Rio de Janeiro: Paz e Terra). Publicarei brevemente estudo comparativo das
duas verses da peca.
-' Ver Roger Bastide, As religioes africanas no Brasil, II (Sao Paulo: Pioneira,
1971), pp. 411-414.
12 Ao contrario do que geralmente se acredita, Exu nao e o equivalente africano
do Diabo cristao, mas sim a representago do elemento dialdtico do cosmo. Tem
a seu cargo, como mensageiro dos orixas e senhor dos caminhos, o estabelecimento
e a manutencao da ordem c6smica, e a ligagco entre as categorias organizat6rias do
mundo. Ver Roger Bastide, O0candombl6 da Bahia (Sao Paulo: Nacional, 1961),
pp. 22-23, 208-244.
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a funcao de atuar sobre o mundo do provivel de maneira que Emanuel
venha a ter exatamente a esse local. A peca, pode-se dizer, pertence a
Exu, ja que ele aparece durante todo o seu desenvolvimento, atraindo
Emanuel para o local do seu sacrificio, forgando-o a permanecer af quando ele tenta afastar-se, vencendo a sua resistencia atrav6s de sugest6es
subrepticias ou de sustos aterrorizadores, obrigando o heroi a beber pinga,
fumar charuto, incensar-se, purificar-se, enfim. Deste modo, direta ou
indiretamente, Emanuel 6 forgado a internalizar e aceitar aquilo mesmo
que a cultura oranca o havia feito renegar -a sua cor, a sua cultura,
a sua religiao.

E

interessante notar que, embora a ago propriamente dita comece,

como se disse, com a chegada de Emanuel, o veiculo primirio dela sao
as filhas-de-santo, esp6cie de consciencia coletiva da raga que dialoga com
o heroi, responde-lhe as perguntas e o impele na exploracao das varias
sugest6es que a ansiedade, o medo, o remorso, o 6dio e a situacao conflitiva lhe trazem a mente. Assim, a peca termina com as mesmas falas
do inicio, s6 que ao final, o galo preto sacrificado no comego foi substituido pelo pr6prio her6i, ou por outra, pela sua personalidade conflituosa,
de modo que ele possa renascer livre dos desvios impostos pela tentativa
de uma integracao numa identidade que nao 6 a sua.
O ritmo da peca se processa em funcao dos pontos dos virios orixis
invocados no terreiro oculto. O primeiro ponto (ObatalA), ouve-se logo em
seguida a chegada de Emanuel ao lugar sagrado. Posteriormente, a medida
em que as visoes trazidas a sua mente pela sugestio do local e pela meditac&o sobre a situac~o em que se encontra sucedem-se desordenadamente, ouvem-se os pontos de Inhansa, Iemanji, Xang8, Oxunmar6, Omolu,
Ogun, Exu, e Jubiabi.
Ainda estruturalmente, a peca poderia ser dividida em duas partes,
sendo o seu marco divis6rio o ponto de Oxunmar6, colocado exatamente
no meio dos pontos dos outros orixas. O ponto de Jubiab nao participa
intrinsicamente da estrutura da peca e foi incluido apenas pelos tons finebres da sua marcacSo. Depois do climax atingido com o ponto de Exu,
O ponto de Jubiabi desempenha a funcao de marcha ftnebre, de veiculo
da viagem do her6i mitificado ao reino de Olorum. E., por assim dizer,
um anti-climax.
O ponto de Oxunmare, entao, representaria o momento exato em que
o her6i comeca a aceitar a sua heranca cultural e a sua raga. E o momento em que se processa dentro dele a elimina9ao dos contrarios, isto 6,
a cultura branca que o mantem em situacSo conflituosa 6 finalmente descartada, e Emanuel passa a pedir nao mais <pelo amor de Deus>>, mas
sim
sete lancas de Exu (p. 186). Note-se tamb6m, que at6 o ponto

<<pelas
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de Oxunmare, a atitude de Emanuel 6 consistentemente de rejeicao da
identidade negra. Assim, ele rejeita o culto negro a pigina 167 («6 por
isso que essa negra da nao vai pra frente>>;
6 o anjo caido, o anjo
rebelado dos macumbeiros>>), duas vezes a pigina 169 (<<eu falando como
se acreditasse nessas bobagens>; <6 loucura provocar negros possessos>>), a
pigina 173 (Ifigenia estudando bale), a pigina 174 (<<parem pelas chagas
de Cristo!>>), a pigina 178 (estracalha o colar de Iemanja), a pagina 182
(desafia Exu), a pigina 184 (recita o <<Padre Nosso>>). O ponto de Oxunmare indica, entio, a cessacto da sua resistencia, do mesmo modo que
o ponto de Omolu, mais tarde, marca a preparacao do her6i para sua
morte ritual, executada a meia-noite, a hora de Exu, e durante a marcacao
de seu ponto.
Com relagco ao tempo cronol6gico da peca encontram-se, aparentemente, algumas incoerencias. Por exemplo, a pigina 175 ouvem-se
tos, buzinas, sirenas -o ano novo que rompe>, quando o ato supremo
do ritual, a morte do her6i ji liberto das cadeias que o prendiam, s6
acontece a partir da pigina 193, ao iniciar-se o ponto de Exu. Entretanto,
o objetivo 6 exatamente destruir o tempo cronol6gico, instrumento de
opressio da cultura branca, e pelo brancos transformado em objeto mensurivel e comerciAvel. E nao se pode esquecer, tamb6m, que Emanuel,
atrav6s de cuja mente experimentamos o ritual sagrado, esty, por imposic&o do pr6prio ritual da sua purificac&o gradativa, sacramentalmente
bebado. Alem do mais, o pr6prio local onde se realiza o ato religioso
identifica-se com o umbigo do mundo, lugar onde a tempo cronol6gico
nao existe.
Em se tratando de uma obra cujo intuito 6 exorcizar a brancura do
protagonista, liberty-lo das cadeias impostas pela sociedade dominante, a
cor branca nao poderia deixar de atingir dimens6es simb6licas. Com
efeito, o lirio branco que Emanuel vi pela primeira vez em crianga, ao
ser atingido na cabega pelas pedras atiradas por seus colegas brancos
(p. 170) e, que por assim dizer, assinala o inicio da sua alienagco ao
matar em si, por medo ou conveniencia, a sua negridao, vai ser o mesmo
lirio que Ifigenia lhe oferece antes do sacrificio a Exu. Deste modo, Ifigenia, a mulher negra violentada, prostituida e explorada pelos brancos,
embora pareca estar traindo Emanuel, vai ser mais um artificio utilizado
pela identidade negra do her6i a firn de obrigi-lo ao sacrificio, a morte
ritual que ele se recusa aceitar. Ifigenia, entio, representaria a f mea
instintiva e amoral, reveladora do misterio, cuja funglo sagrada foi envilecida e degradada pelo mundo dos brancos. Prisioneira de uma sociedade
que discrimina contra ela por causa de sua cor, Ifigenia vai transformar
aquilo que seria dom sagrado em instrumento de ascensao social, ou pelo

<<Exu
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menos de aceitacao social. Dai o seu drama e a sua punigio. Entretanto,
a salvacao de Emanuel s6 pode vir atrav6s dela, personificago da raca
negra oprimida e humilhada. O despojamento total do her6i ao jogar pela
ribanceira abaixo as roupas que o definem como participante de uma
identidade que nao 6 a sua, e a aceitacao total e consciente da morte de
Margarida, implicam, ao mesmo tempo, na aceitaco plena e euf6rica da
sua cor, do seu destino. Emanuel 6 agora, efetivamente, um homem livre.
Desta andlise sumbria pode-se concluir que o <mist6rio negro> de
Abdias do Nascimento, mais do que obra literiria ou peca de teatro,
transforma-se numa ousada profissao de f6 de seu autor como intelectual
e come homem negro. A atividade incansivel por ele desenvolvida a favor
da emancipaco real do negro dentro da sociedade brasileira, pela sua
aceitacao incondicional para que ele possa ser valorizado como homem
e amado como criatura humana, preservando sua concepcio de vida e
sua heranca cultural para <fundir-se e perder-se sem desfargar-se ou ser
destruido 1", mostra bem que a tomada de consciencia de Sortiligio nunca poderi ser entendida como ret6rica vazia ou vefculo de segundas
intenc6es.
Abdias do Nascimento 6 hoje, como sempre, um
de alma branca>>, porque o branco 6 tamb6m a cor sagrada de Oxala, em cujo dia
(1.0 de janeiro) Emanuel renascera integro, puro e existencialmente consciente da sua cor e da sua cultura.

<<negro

<6 di bom je6 Orixal!>>

13 Florestan

Fernandes, 0 negro no mundo dos brancos, p. 195.

