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RICHARD L. JACKSON: Black Literatureand Humanism in Latin America.
Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 1988
Quando o escritor peruano Jose Maria Arguedas se suicidou, em 2 de
dezembro de 1969, suamorte veio a configurar e representar o dilema do escritor
latino americano e suas possiveis consequencias. De um lado, o escritor tem que
lidar comrn o fato da literatura como fenomeno humano, e portanto universal, e
por outro lado ele tem que encarar de frente a sua especifica colocacio dentro
deste fen6meno como cidadao vivendo nurna sociedade historicamente dependente e historicamrnente circunscrita pelos parametros a ela impostos inicialmente pelos paises mre (Espanha e Portugal), e depois pelos padroes
demarcados por uma estetica centralizada em cortes europeus. De cada uma
dessas instancias externas surgem pressoes e contradic6es que, unidas is
pressoes e contradic6es interiores e particulares a cada pais, acabam por
transformar a tarefa do escritor latino americano bastante Ardua e por vezes
quase impossivel de enfrentar. O suicidio de Arguedas e um exemplo do que
estas pressoes podem ocasionar.
Dentro das especificas dificuldades internas e pr6prias a cada pais, temos
a questao das diferentes ragas e da tentativa de sua representago. Aqui ji nao
falamos da sua representagio politica, mas meramente da sua representacao
litertria. Em uma sociedade em que apesar da realidade da presenca de
brancos, negros e indios na formaaio da sua populacao, nio houve a representatividade de todas essas tres ragas em porc6es adequadas ao nimero de
individuos e a contribuigio hist6rica e social de cada uma destas parcelas,
pressoes para o direito de se auto-representar teriam que surgir fatalmente. O
indio, subjugado e quase completamente dizimado desde o inicio da colonizacio,
e o negro, trazido da Africa e mantido debaixo de humilhante escravatura ate
o seculo XIX (basta lembrar que no Brasil os escravos s6 foram libertos em 1888),
tiveramrn que manter sua integridade fisica e sua identidade cultural comrn
grandes sacrificios. Numa sociedade em que os padroes brancos de beleza, e os
europeus de cultura eram considerados os inicos aceitaveis, essas duas ragas
por muito tempo tiveram que manter sua riqueza cultural abafada de diversas
maneiras. Entretanto, no inicio do seculo vinte, a America Latina viu surgir
movimentos artisticos que visavam dar voz a essas "minorias", a esses grupos
"nao-brancos."
O livro Black Literature and Humanism in Latin America tenta dar uma
visao hist6rica geral do movimento Afrocriollo que, segundo o professor
Jackson, representa o primeiro passo na tentativa de dar voz aos negros da
America Latina. O livro este dividido em sete capitulos, os quais tratam da
questio da autenticidade, do heroismo negro, do entrelagamento politico entre
os movimentos negros e a identidade latino americana, e no final, trata da
tentativa de se depreender uma poetica humana atraves da poetica negra.
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O movimento Afrocriollo, segundo Jackson, estA colocado dentro de uma
discussao mais ampla da literatura latino americana ---o debate entre os
partidarios da novela mundonovista e os defensores da novela como expressio
de uma sensibilidade universal. Os mundonovistas pugnam por uma expressividade latino americana desde dentro, comrn padroes forjados na realidade
latino americana, com o carater latino americano. Neste debate entre os dois
polos, muitas vezes as posi 6es de cada um se recrudesce: os "universalistas" sao
acusados de usarem a literatura apenas comojogo, sem relac6es com o mundo
latino americano, enquanto que os defensores da novela "mundonovista" sao
chamados de atrasados e interessados num primitivismo que os coloca a parte
dos movimentos literarios mundiais.
O movimento Afrocriollo, subdividido entre negrismo e negritud, foi iniciado nos anos 20, e um fenomeno cujas origens remontam a varios fatores, os
quais, segundo Jackson, ainda nao foram devidamente historiados e compreendidos. "Em geral", diz ele, "sabemos que o movimento se desenvolveu
superficialmente e externamente por parte de autores nao negros e sua
produaio veio a chamar-se poesia e prosa negrista, e [o movimento] se desenvolveu de uma maneira mais profundamente engajada por parte de autores
negros que escreveram negritud ou negro autantico"(21). A prosa e poesia
negrista, ainda de acordo com Jackson, podem ter comegado por umainfluencia
europeia, datada do interesse de artistas como Leo Frobenius, Pablo Picasso,
Andre Gide, Igor Stravinsky. O negrismo poetico em Porto Rico e em Cuba
tiveram algo em comum com a moda europeia e norte americana do interesse
pelo primitivo, o africano e o afro-americano na arte, misica e literatura dos
anos 20. Entretanto, avisa Jackson, "a aproximago ex6tica em Cuba e Porto
Rico, embora refletindo fascinacao com a presenga negra, esteve temperada com
a realidade e proximidade sempre ameagadora daquela presenga que inspirava
sentimentos que iam desde nojo racista a inveja."(21) O movimento negritud,
por sua vez, 6 a representacao do negro de dentro, sem preocupac6es com
modismos e gostos europeus.
Black Literatureand Humanism in Latin America 6, em poucas palavras,
um livro fascinante. Para qualquer conhecedor da problematica da realidade
multi-racial, multi-nacional, multi-cultural da America Latina, este livro incorpora um sem ndmero de paradoxos que estio presentes na nossa vida diaria.
Neo ha que se negar, por 6.emplo, o grau e a extensio do sofrimento do negro
na colonizagio do continente; nem ha que se negar as pressoes por ele sofridas
inicialmente para manter viva a sua identidade cultural, e mais tarde, quando
lhe foi dada a cidadania que o seu sacrificio ha muito o fizera merecedor, para
recuperar essa cultura sem deixar que ela fosse influida por modismos e
mercado. Entretanto, como sabemos que a cultura, e neste caso, a literatura,
esta longe de ser um produto inocente e apolitico, a expressaio do negro na
literatura latino americana veio fatalmente eivada de contradic6es e pontos
obscuros. O rechacamento do movimento de negrismo por alguns autores, as
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acusac6es se entrecruzando e as discussoes sobre quem teria o direito, e quem
representaria melhor os negros, sinalizam essas contradic6es. Acredito que o
professor Jackson historia muito bem essa luta e, naturalmente, ele toma
partido de um lado.
*Elediz, por exemplo, que o primeiro livro de Alejo Carpentier, Ecu6 Yamixi
O, e um exemplo de negrismo, e que o autor nao conseguiu "entrar dentro" da
experiencia negra, que o livro 6 um "documentArio falso e nativistico"(25) escrito
no Apice do primitivismo, e finalmente que o livro propaga uma imagem racista,
negativa e estereotipada de negros cubanos e haitianos. Segundo Jackson,
essas foram as razoes que levaram Carpentier a rejeitar o romance e retird-lo
de circulago, embora em 1979 ele houvesse permitido a sua re-publicago. E
Jackson comenta: "E por que nio (republicar) ji que o seu racismo no parece
haver detido sua popularidade entre os criticos"(25).
Mais adiante no livro, Jackson discute a questo de quemrn temrn o direito de
representar a America Latina. A discussao torna-se particularmente confusa
quando diz que s6 os negros podem representar os negros, e que, alem do mais,
os negros podem representar a America Latina, ji que a experiencia deles na
America Latina 6 paradigmitica do sofrimento, suor e lgrimas gastos na
povoagio daquela terra. O problema comrn que se desparam os movimentos
negros, sejam eles negrismo ou negritud, 6 de como retomar as diferentes
manifestac6es culturais de cor, quando elas j vem marcadas como simbolo de
nacionalidade, ou, nesse caso, como simbolo de latino americanidade. No
momento em que os negros se definem como latino-americanos, o processo de
ressignificago cultural fica problematico, isto 6, a partir do momento em que
negro equivale a latino americano, a especificidade negra se dilui na expansao
do simbolo incorporador de uma identidade maior, mais abrangente. Ele
tambem diz que o movimento de negritud, comrn sua autenticidade de
representafio da situacao do negro, pode representar a humanidade. Essa
questo de quem pode representar quem pode cair em uma posigo que na critica
temrn sido chamada de essencialista. Parece certo que, para ele, qualquer pessoa,
por mais "bem intencionada" que seja, ndo pode representar a voz do negro, se
nao for negra. Creio que qualquer grupo "minoritArio" (ou talvez seja melhor
dizer "sob ameaga de aniquilamento") deve, tern que, manter-se alerta, em
defesa, mas tambem temrn que cuidar para nao entrar em paran6ia.
Qualquer movimento visando dar voz e ve z a qualquer grupo oprimido deve
merecer admiracho, apoio, ajuda. Tambem creio que artistas como Guillen,
Carpentier, Obeso, Lugones, Truque, e outros, sao uma extraordindria adigio
as letras latino americanas. S6 nao creio e nao posso concordar em que somente
um negro pode fazer justiga a experiencia negra, e que s6 a experiencia negra
seja paradigmitica da America Latina. A pr6pria terminologia, aqui, deve ser
melhor explicada, ja que, pelo menos em termos de Brazil, os mulatos, embora
de descendencia negra, nio sao considerados negros. Quem representaria os
mulatos, entao? E quem representaria os outros mesticos? Ou eles nao

604

RESENAS

precisam ser representados, ji que a experiencia negra por si s6 basta para
representar a todos?
A C4sar o que 4 de C4sar, a n6s, latino americanos formados com o
caldeamento das tres racas, o que 4 nosso -- o nosso patrimnio comum de
sofrimento, de esforco, de brutalidade e injustica tamb4m, mas a nossa inegavel
pluralidade racial e cultural que nao pode ser representada por um s6 grupo,
pela razio pura e simples que tal complexidade nao cabe numa representagio
"paradigmatica". O ideal de uma "alegoria nacional", assim como o de uma
"alegoria latino americana" traz em si as sementes da simplificago e do
reducionismno.
L6gicamente, esses problemas nao invalidam o livro de Richard L. Jackson.
Pelo contrario -eles o tornam um ainda mais vAlido e rico documento da
problemAtica interna nio s6 da literatura, mas tamb4m da sociedade latino
americana. Black Literature and Humanism in Latin America 4 um livro
imperdivel, e eu o recomendo nao s6 aos aficcionados de literatura mas tambem
a qualquer interessado em aprender mais sobre a America Latina.
University of Pittsburgh

EVA PAULINO BUENO

ROBERT E. DIANTONIO: Brazilian Fiction;Aspects and Evolution of the
ContemporaryNarrative. Fayetteville: The University of Arkansas Press,
1989.
No universo da chamada literatura hispanica, como ela 4 divulgada nos
Estados Unidos, 4 sempre um fato digno de nota a publicago de um livro sobre
a literatura brasileira. O nome que em geral vem a tona, quando o assunto de
literatura latino-americana 4 mencionado, 4 sempre Garcia Marquez. Vez que
outra algum trabalho novo e instigador aparece, mas na maior parte das vezes
4 sobre a literatura de lingua espanhola. O livro de Roberto DiAntonio 4,
portanto, muito benvindo, ja que 4 sobre a literatura brasileira, e al4m disso,
sobre literatura brasileira contemnporanea.
O livro, escrito em ingles, tem transcrigio de textos dos originais portugueses, e seus estudos se destinam a "representar a diversidade e a vitalidade
de um importante segmento da ficcao brasileira contemporAnea", e "a chamar
a aten9o0 do leitor de hoje para umrn importante periodo da hist6ria literaria
brasileira". Esta 4 uma proposiio interessante, e, comojA dissemos, necessaria
dentro da situacao das "letras hispanicas" nos Estados Unidos. Entretanto,
sempre que hA um tal esforgo de traduzir artefatos culturais de um lado para o
outro, problemas de ordem politica e ideol6gica podem aparecer. Neste livro,

