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Introdução
Em 1944 é fundado, por Abdias do Nascimento, o Teatro
Experimental do Negro. Data desta época a reação de certos
setores da sociedade brasileira à ideologia do
embranquecimento
e a suposta democracia racial aqui
imperante. Vários autores frizam a importância do TEN na
constituição de uma visão crítica em relação ao pensamento
racial dominante até então. Como sublinha Giralda Seyferth:
A ampliação dos estudos das relações raciais no Brasil vai
ocorrer em meados da década de 194(J, a partir da nJobilização
de militantes e cientistas negros - entre os quais se
destacam Guerreiros Ramos e Abdias do
Nascimento ...Antropólogos
e sociólogos são acusados de terem
transformado a miscegenação
brasileira na doutrina da
democracia racial.
Com efeito, o TEN conseguiu obter uma presença significativa
no plano da discussão cultural e as montagens que realizou
não passaram desapercebidas.
A primeira peça encenada, O
imperador Jones de Eugene O'Neill, estreou no dia da Vitória
dos Aliados, evento que, em relação ao plano das relações
raciais no Brasil,foi mencionado também como uma vitória do
princípio da igualdade de todas as raças (cf.Nascimento,A.
1966). Durante os anos quarenta e cinquenta o TEN manteve-se
como um grupo teatral ativo. Buscou criar um repertório
próprio, valorizando a temática das relações raciais e
também procurou incentivar a produção teatral brasileira,
notadamente de autores negros. Em 1951 Abdias do Nascimento
escreve Sortilégio, encenada somente em 1957.
Neste mesmo ano, este suposto "paraiso racial imaginado por
Gilberto Freyre", comenta Seyferth, é demolido pela pesquisa
patrocinda pela UNESCO, que integrou autores como Florestan
Fernandes, Roger Bastide, Donald Pierson que, entre outros,
efetivaram uma transformação
significativa nos termos do
estudo da questão racial no Brasil, conforme sabemos. Tanto
Roger Bastide quanto Florestan Fernandes foram intelectuais
que buscaram valorizar o trabalho do Teatro Experimental do
Negro, e a luta de seu principal expoente, Abdias do
Nascimento.
Neste contexto de discussão da questão racial propomo-nos a
examinar, através destas primeiras vozes dissonantes, os
argumentos que vão instrumentalizar
a visão destes
intelectuais do TEN contra a ideologia do embranquecimento,
que se apresenta de forma central na preocupação desta
dramaturgia. Quais as idéias que foram efetivamente
privilegiadas
para combater a ideologia do branqueamento
e a
mestiçagem como geradora
da democracia racial? Há sem
dúvida um modelo de sociedade, de relações sociais que
informa a visão sobre as relações que devem prevalescer
entre as "raças", constituindo-se
como o pano de fundo, a
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arena em que se processou um certo confronto de idéias e
perspectivas.
O nosso interesse não é o de reproduzir as
idéias e interpretações que se processaram no. âmbito da
sociologia. Mas de valorizar os pequenos confrontos que se
deram neste período por intermédio de um outro tipo de
produção - a dramaturgia - que buscou "encenar" os conflitos
entre negros e brancos regidos pela lógica do racismo e da
desigualdade.
As soluções apresentadas pelos enredos da
mesma forma que a própria construção de seus dramas e
tragédias revelam as peculiaridades das leituras e
significações
atribuidas à questão racial pelo TEN. Podemos
perceber mais nitidamente a forma pela qual certos setores
da sociedade brasileira compreendiam e davam um sentido
"dramático" a estes conflitos, o que nos permite entender a
presença de certos códigos sociais que nem sempre se deixam
captar facilmente e que estão firmemente ancorados no
pensamento a respeito das "raças" na sociedade brasileira.

Dramas

e tragédias

Privilegiamos
duas peças - Anjo Negro, de Nelson Rodrigues,
escrita em 1946 e encenada em 1948, também incorporada ao
repertório do TEN. Foi interditada pela censura por três
meses (Magaldi,S. 1987) - e Sortilégio de Abdias do
Nascimento, escrita em 1951 e encenada em 1957, no Teatro
Municipal. O tema das duas peças é o casamento inter-racial,
enfocado a partir do desejo dos personagens negros de
"embranquecer".
Os conflitos todos se dão no interior da
relação de casamento,envolvendo
as famílias e as relações
amorosas que invadem o seu espaço. Há uma significativa
proximidade entre as peças no que diz respeito aos elementos
conflitantes que irrompem na cena destes casamentos interraciais. Podemos adiantar que estes casamentos inter-raciais
vão se dar num quadro em que se configura a emergência de um
mesmo modelo de família. Tanto a família apresentada por
Nelson Rodrigues quanto aquela descrita por Abdias do
Nascimento fundam seus pequenos e grandes dramas através de
uma concepção das suas relações que é estruturalmente a
mesma. Há também diferenças nas soluções que os autores
apresentam e que dizem respeito a perspectiva de cada um
frente ao problema das relações raciais no país. Embora
ambos descartem a hipocrisia reinante na sua insistente
negação do racismo, como sublinha Nelson Rodrigues, a
denúncia que fazem possui teor diferente na medida que está
informada por perspectivas também diversas.
E pois sob o prisma das relações familiares que a temática
racial emerge e ganha relevo nos dois autores. A forma pela
qual articulam família e relações raciais se dá firmando as
situações disruptivas na família como efeito direto de uma
quebra de suas regras e valores provocada pelas relações
inter-raciais.
O elemento disruptivo da família se apresenta
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quando , no seu interior, indivíduos pertencentes a "raças
distintas nela se integram. A família, esta instância
privilegiada da vida social terá seu destino ~meaçado e sua
estrutura subvertida quando perde a sua homogeneidade no
plano racial. Não há forma de englobar enquanto relações de
parentesco as relações inter-raciais sem que assim se ameace
a integridade desta instituição. A quebra dos valores
familiares se dá se dá pela única forma possível que a
"raça" penetra na família: invertendo a sua hierarquia e,
portanto, subvertendo os seus valores.
Em Sortilégio, Abdias do Nascimento conta a história de um
negro, Emanuel, que vive um processo de ascensão social transforma-se em um doutor e casa-se com uma mulher branca.
Descobre-se traido pela mulher e acaba matando-a. Foge e no
processo de fuga é conduzido pelos orixás a um terreiro e lá
refaz a sua história através de vários diálogos com as
filhas de santo e com as duas mulheres que foram importantes
no seu passado - a branca com quem casou, Margarida, e a
negra a quem
abandonou, Ifigênia.
Estes diálogos do negro consigo mesmo e com as figuras
imaginárias destas mulheres se faz no espaço ritual do
candomblé e é conduzido pela lógica sagrada de suas raizes
africanas - a sua compreensão crescente equivale a um
desvendamento dos imperativos destas relações sociais que
submetem o negro e possui como consequência
a sua conversão
ao candomblé. O fim da peça é a sua morte como um reencontro
consigo mesmo e com as raizes da negritude.
Há várias cenas em que tanto Margarida, a mulher branca
assassinada, quanto Ifigênia dialogam asperamente com
Emanuel - as acusações mútuas envolvendo relatos de
situações variadas vão dar o sentido dramático que possuem:
o quanto os negros cederam suas consciências as falsas
razões e questões que lhes são socialmente apresentadas.
O sentido moralmente negativo das escolhas que os
protagonistas
destes dramas realizaram durante suas vidas e
os impasses que assim foram sendo criados é o que determina
o caráter dramático da trama. O seu desfecho resulta da
mudança
íntima que sofre a consciência dos personagens e,
em consequência,
o destino que possuem
ao final. A grande
falta de todos os negros é uma só: quiseram embranquecer, o
que os conduz a graves impasses sociais e morais. O processo
de redenção de Emanuel, o herói da peça,
é,
simultaneamente,
uma libertação no plano da sociedade, uma
libertação da sua consciência através de uma purgação de
suas culpas e uma construção de um novo personagem: o negro,
moralmente redimido, integrado nas suas raízes africanas.
Ifigênia, a mulher negra é também acusada de não aceitar a
sua condição de preta - defende-se sugerindo que sempre quis
viver bem. A sua negação da raça vai ter como contrapartida
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o fato de ter se transformar
numa prostituta. Quis" subir
na vida" seduzindo um homem branco, acreditando que assim
conseguiria obrigá-Io a casar. Ela acusa Eman~el de ter
também cometido o mesmo erro - preferiu uma mulher branca
que o enganou - não era virgem quando casou e transformou-se
numa mulher depravada, devoradora de homens. O desejo de
embranquecer
de Ifigênia foi a causa da sua desgraça no
plano moral - entregou-se a um homem sem amor, por
interesse, e, ingênua, achou que podia negociar a sua
virgindade perdida, voluntariamente
perdida, o que só
depunha contra ela. O seu desejo de embranquecer leva-a a
perder a sua dimensão moral - transforma-se numa mulher
guiada exclusivamente
pelo desejo sexual:
Depois aconteceu o que não previ: os homens se transformaram
na única razão da minha existência. Aos poucos minha
carreira foi ficando para o lado ... os vestidos elegantes,as
jóias ... só importava o meu desejo de homens. Um desespero
(lírica) tão bom satisfazer desejo de homem!
A relação de Margarida com Emanuel
se apresenta nos mesmos termos. E acusada de ter aceitado o
casamento com ele pelo fato de ter, antes, perdido sua
virgindade - o casamento teria se realizado para "salvar a
honra da família". Falsa solução já que realizando um
casamento por interesse não soube respeitá-lo - faltava-lhe
estatura moral de esposa - e Margarida é acusada por Emanuel
e pelo coro do terreiro de ser uma mulher que tem o sexo
como razão de sua existência - a acusação se faz enfatizando
a relação que ela, branca, mantém com os negros: suga tudo
deles e nada dá em troca:
Branca não tem remorso.
e o sangue dos negros.

Sugaram

o leite das negras

- o suor

Tanto Ifigênia quanto Margarida estabelecem relações no
plano inter-racial motivadas por razões moralmente
condenáveis - razões contrárias à ordem moral que deve
sustentar o casamento e a família e,em consequência, razões
também contrárias ao sentimento amoroso - já que este não
nasce em solo estéril, devastado pela falta de consciência
de si.
Temos neste drama uma clara apresentação de um modelo
tradicional de família. Neste, o valor da virgindade é
condição essencial à mulher para que esta possa ser
positivamente
qualificada. Este valor atribuido à virgindade
é solidário à percepção da família como uma totalidade
englobante, condição para que esta possa operar através do
dispositivo de aliança. A condição da mulher como elemento
conector entre familias vai se associar à manutenção de sua
virgindade - garantia da subordinação de sua pessoa à
família e seus desígnios. A perda da virgindade
significando,
neste contexto, a perda desta condição de
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signo e em consequência uma perda do valor moral da mulher
que advém da hierarquia familiar. Nesta hierarquia,só possui
estatuto moral como elemento subordinado,já que é assim que
a sua sexualidade é mantida sob controle.O domínio moral
cabe aos homens, chefes de família, que devem ser capazes de
assegurar a própria honra controlando a sexualidade de suas
mulheres, esposas, filhas e irmãs.
Há um número
significativo de trabalhos sobre família no quadro
brasileiro que aponta para esta questão, etnograficamente
delimitada por Pitt-Rivers (1977) como um modelo
mediterráneo que informa o valor da honra nas sociedades
tradicionais. Analisando este quadro a partir do dispositivo
de aliança, tal como postulado por Lévi-Strauss, vemos que a
virgindade se apresenta como condição necessária à mulher
para que esta possa funcionar como signo nesta troca entre
famílias - se ela perde este"bem" perde também a sua
identidade definida pela sua inserção no grupo familiar e,
em consequência,
sua honra no plano moral - deixa de ser
definida pela família e passa a ser definida como a mulher
que, dona de si, é dominada não pelos valores morais que
antes a subsumiam, mas pela sua sexualidade fora de qualquer
controle. 1
A trama de Sortilégio sustenta-se fundamentalmente no que
seriam os efeitos da desigualdade racial sobre as relações
de casamento e relações de família.
Vejamos como. Quando a esposa de Emanuel o trai e passa a se
comportar como alguém que não se submete a constrangimentos
morais isto ocorre em função da modalidade de casamento em
jogo. Margarida, tendo perdido a virgindade se desqualificou
como elemento conector entre famílias - não poderia ser
entregue por seu pai a um "aliado" - a solução foi entregáIa a um negro. Contudo, na ordem do dispositivo de aliança
nada impede o casamento "para baixo", ou seja que o homem
busque sua esposa em alguém de status inferior ao seu. Este
modelo de relações no casal reproduz a hierarquia que ordena
a relação entre classes de idade e entre
gêneros, o homem
superior à mulher, o mais velho superior ao mais moço. 2
1 Ver Abreu Filho,O. 1983, Aragão,T. 1983, Duarte,L.F. 1986,
Dauster,T. 1987, Salem,T_ 1988.
2 Tânia Salem argumenta nesta direção em relação ao modelo
de família presente na dramaturgia de Nelson Rodrigues que
examinaremos a seguir no caso específico do Anjo Negro.
Informada por critérios hierárquicos como sexo e idade, ti
família em Nelson Rodrigues é hipergâmica:
Assim é que um número significativo
de casamentos deec r i tos
por Nelson Rodrigues
é expressamente
e i i rmedo como de tipo
h i pe rgém.i co (isto
é, onde existe
uma inferioridade
de etietiue
da família
da esposa com r el eaêo à do marido). Esta
hipergamia se associa à qualidade diferencial atribuida aos
gêneros masculino e feminino, que quando mal realizadas,
alimentam os desregramentos
familiares. (Salem,1988:169)
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casamento hipergâmico, estabelece que o elemento de status
inferior é a mulher - e no caso em pauta, o fato de
Margarida ter perdido a virgindade
desqualif.icou-a para os
possíveis aliados de sua família, nem por isso diminuiu o
seu valor no casamento com Emanuel. Em poucas palavras, no
casamento com um negro, Margarida mesmo tendo perdido a
virgindade ainda teria mais valor do que as pessoas
qualificadas pelo pertencimento à "raça negra". Teríamos,
então, uma "falsa hipergamia", já que a esposa branca, mesmo
prostituta não se submete ao marido, e, ao contrário, não
lhe concede autoridade moral no casamento e pode, por isto
mesmo, ter um comportamento sexualmente desregrado. Esta
"falsa hipergamia" é uma clara subversão da ordem familiar
na medida que se constitui como um elemento de
desqualificação
moral do homem e a sua submissão humilhada a
uma esposa que não reconhece o seu direito à honra inscrito
no seu papel de marido.
A relação de Emanuel com Ifigênia se inscreve nesta mesma
ordem de argumentos. Ifigênia tentando "embranquecer" busca
seduzir um homem branco - só que, como Margarida, perde a
virgindade ao dispor por si própria da sua sexualidade.
Desqualificada
moralmente passa a ser regida pela dimensão
física agora dominante em sua sexualidade e se transforma
numa prostituta. O homem branco, acusado de sedução de Q~a
menor não tem dificuldade em se livrar da acusação - afinal,
foi ela que "se entregou" visando o casamento. Este jamais
poderia ocorrer pelas mesmas razões: não seria possível
estabelecer uma relação de aliança entre famílias com uma
mulher que não pudesse operar no seu interior como signo.
Não aparece, então, família interessada em proteger Ifigênia
- somente Emanuel tentou e se desiludiu quando percebeu o
jogo de interesses que a levou perder a virgindade.
Restou, em suma, para o herói deste drama perceber-se um
joguete do seu (falseado) desejo de branquear - desejo este
que leva os negros a perder sempre. No caso, a perda é da
ordem moral - perdem os homens a condição de autoridade
moral no casamento e as mulheres a possibilidade de obterem
o lugar de esposas e mães ao invés de prostitutas.
Estabelecer a ordem familiar implica, na peça de Abdias do
Nascimento, estabelecer uma clara interdição ao casamento
inter-racial: negros devem casar com negras, é o único meio
de tornar o casamento possível e este não se constituir
como fonte de desqualificação
das "pessoas de cor". Impedir
a prática do racismo se torna assim algo vinculado a uma
dimensão específica: como devem agir os negros no sentido de
garantir, no contato com os brancos, a dignidade que devem
possuir como pessoas de cor? A resposta de Abdias é no
sentido de dotar a cor de uma dimensão moral que impeça esta
desqualificação.
Ora, este "programa" vai se realizar em
medidas como esta - o negro conseguindo ser um bom pai e um
bom marido e a negra, mãe e esposa num grupo familiar que
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não integre qualquer elemento que permita alterar a ordem
familiar na sua hierarquia e com isso desqualificar
moralmente seus integrantes.

o

jogo trágico

das diferenças

Em Anjo Negro a trama é construida através do mesmo dilema
insolúvel: um casamento que deveria se constituir como
hipergâmico, o que efetivamente não ocorre em função da
diferença racial entre os 'parceiros: um negro doutor com uma
branca. Temos a emergência de um conflito que se expressa no
plano das relações raciais e que invade a totalidade das
relações no casamento constituindo-se
como uma infinita
fonte de transgressões.
Esta peça de Nelson Rodrigues é recorrentemente
classificada
entre aquelas do seu ciclo mítico - uma tragédia
envolvendo seus protagonistas em mortes e relações
incestuosas. Esta dimensão trágica foi representada por
diferentes autores como aquela que nos revela nos seus
conflitos os móveis universais presentes na natureza humana
(Almeida Prado, )3. Seriam suas tragédias dominadas pelas
matrizes

obscuras

do comportamento

humano.

E interessante
destacar o comentário do autor que apresenta
Anjo Negro na coletânea Teatro quase completo, (1961) Menotti
DeI Picchia. Diz ele que a questão trágica da peça se situa
no

Problema da maternidade obcessionada pelos seus dois pólos
vitais; o desejo fecundador e o instinto da perpetuidade da
espécie na sua pura forma coerente e lógica - cada cor com
sua cor - (o que) ... desdobra-se nos múltiplos problemas
suplementares:
o do paradoxo biológico da me eti i aegem ..
A dimensão trágica ora se inscreve num plano psicológico,
onde é possível captar estas dimensões sombrias estudadas
pela psicanálise, ora se inscreve no plano das determinações
físicas, com pretensões também universalizantes.
O seu plano
simbólico e as dimensões sociais para a emergência desta
tragédia e de outras de Nelson Rodrigues foram
pouco
estudadas. E preciso perceber as determinações trágicas como
paradoxos socialmente produzidos pela dinâmica de relações
presente em contextos locais. Como nos ensina Lévi-Strauss
(1974) a respeito da noção desenvolvida por MareeI Mauss de
fato social total:
3 Ver também neste sentido o trabalho de Sábato Magaldi
sobre a dramaturgia de Nelson Rodrigues.
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Se nos ativermos a este "estudo do concreto Que, por isso~ é
do completo", deveremos necessariamente
perceber Que "o Que
é verdade não é a ora pão ou o direi t:o , mas o melanésio de
tal ou Qual ilha, Roma, Atenas".
A leitura de Menotti deI Picchia da tragicidade da peça em
questão evidencia os paradigmas racistas da interpretação do
autor.A tragédia aqui se transforma num paradoxo cuja
dimensão essencial diz respeito a relações promovidas por
instintos que agem em direções antagônicas, que se anulam
reciprocamente pela incompatibilidade
radical que possuem
entre si. O instinto da reprodução versus o instinto de
preservação da espécie enquanto raça . Leitura esta que s6
pôde se efetivar em razão da extrema radical idade com que
Nelson Rodrigues produz o jogo trágico presente em Anjo
Negro.
Se considerarmos como dimensão trágica somente o que diz
respeito a paradoxos insolúveis e incontornáveis postos e
repostos aos protagonistas em cena por intermédio de um
antagonismo radical entre a ordem familiar e a ordem racial,
sem dúvida a questão posta por Nelson Rodrigues diz respeito
à raça como destino.
O enredo da peça possui algumas semelhanças evidentes com
Sortilêgio. Ismael, negro, doutor, designado também, no
decorrer da peça como O Grande Negro ou ainda o preto, o
negro, casa-se com Virginia, branca. Como em outras peças
suas o espaço da relação do casal e deste no interior de
suas relações de família constituem o único espaço de
produção de conflitos - é na família que emergem sentimentos
e gestos com dimensões crescentes de transgressão (cf.neste
sentido, Velho,1982). Ao longo da peça, as cenas que se
sucedem nos informam que Virgínia casou com Ismael por ter
sido obrigada por sua tia, com quem morava. Tal ocorreu por
que Virgínia, órfã, abrigada em sua casa, junto com suas
cinco primas solteiras e com poucas esperanças de casar, foi
pega beijando o noivo da caçula, por quem se apaixonou.
Seguiu-se o suicídio da prima e a vingança da tia - trancoua num quarto escuro e chamou" Ismael, negro, amigo da
família, para estuprá-Ia. Ismael,casa
com Virginia e a
mantém aprisionada: a casa cercada por muros altos, impedida
de ter qualquer contato com homens - só era possivel ver o
próprio marido negro. Segundo seu irmão de criação, Ismael
desde pequeno odiava ser negro, era mau com todos e com a
própria mãe pelo fato de ter nascido negro. Só se
interessava por mulheres brancas.
A peÇa se inicia com a cena do velório de um dos filhos do
casal. Através de um coro de mulheres negras ficamos sabendo
que é o terceiro filho que morre - todos os filhos morrem.
Um diálogo áspero do casal enuncia a razão de tantas mortes:
Virgínia mata todos. Justifica-se pelo fato de serem pretos:
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todos teriam a cara de lsmael. lsmael quer obrigá-Ia, no
mesmo dia do enterro do último filho morto, a engravidar do
próximo que ele não permitirá que morra. Virginia não aceita
e busca contato com Elias, o irmão de criação de seu marido,
branco e cego, odiado por lsmael que o cegou pelo fato dele
ser branco. Virgínia engravida, sua tia revela ao marido seu
comportamento adúltero e lsmael resolve matar o filho do
irmão e de Virgínia que irá nascer. Virgínia para impedi-lo
propõe um pacto - ele mata o irmão e deixa a criança nascer.
E assim nasce Ana Maria, branca. lsmael educa Ana Maria e
mantém com ela uma relação incestuosa. No início de sua
infância ele a cega para que, ao longo da vida, ela acredite
que ele é o único homem branco do mundo, cercado de negros
por todos os lados. Ana Maria passa a odiar a mãe, pelo fato
desta ter traído o pai e pela relação incestuosa que mantém
com ele. Finalmente resolvem os dois
expulsar a mãe de
casa. Virgínia, no entanto, prova para lsmael que não
consegue viver sem ele, não saberia sair da casa e que ela é
quem
verdadeiramente
gosta dele - porque, ao contrário de
Ana Maria, sabe que ele é preto. Resolvem os dois, então,
matar Ana Maria, trancando-a num túmulo de vidro, para
sempre. Virgínia encarrega-se de conduzir pela mão a filha à
morte. A peça termina com o coro de mulheres negras
informando que outra criança preta irá nascer e morrer do
casamento do Grande Negro com a branca:
Em vosso ventre existe
um zio vo filho!
Ainda nêo é ce rrie , ainda não tem cor!
Futuro anjo negro que morrerá como os outros!
Que matareis
com vossas mâ"os!
O Virgíni a , Lemeel !
Vosso amor, vosso ódio não tem fim neste mundo!
Branca Virgínia ...
Negro Ismael ...

o

pacto de morte firmado pelo casal se faz como consequência
do ódio racista ao preto. Este ódio impede tanto lsmael
quanto Virginia de representarem o casamento a não ser como
espaço aprisionador onde um homem a estupra e ela, em
contra-partida,
mata as crianças que nascem da relação. A
possibilidade de fuga inexiste já que o ccnt et.o com o preto
tem um efeito contaminador do plano físico que invade todas
as suas possibilidades
de existência - reclama que o cheiro
dele jamais irá abandoná-Ia. A dimensão física que provoca
este ódio que perpassa os dois é absolutamente açambarcante.
Podemos perceber que o ato de entrega de Virgínia a lsmael
obedece a mesma ordem que presidiu o casamento de Emanuel e
Margarida em Sortilégio: Virgínia , órfã, ou seja, pessoa
socialmente exposta na sua condição de mulher, vai integrar
uma família composta exclusivamente de mulheres, isto é, uma
família que, como analisa Abreu Filho em relação a D.Beija,
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se define como excessivamente
doadora. A ausencia de figuras
masculinas e a consequente inexistencia de relações paifilho e irmêo+i rmê i nv i eb i lieem qualquer aliança e implicam
a exclusâ"o dessa familia do circuito de reciprocidades
matrimoniais.
Esta família de mulheres não pode, portanto, efetivar o
casamento de suas filhas. Estão todas condenadas a cultivar
um gigantesco ressentimento e frustração diante deste
destino. Na impossibilidade
de serem esposas e mães, são
condenadas a um processo de "estiolamento" de todas suas
forças vitais que teria como forma única de interrupção a
loucura ou a prostituição.4

A filha caçula que parecia a única a conseguir

escapar é
traída por Virgínia. O casamento desta com Ismael já se faz
num contexto em que inexistia qualquer possibilidade de
aliança - a sua "doação" à Ismael, ao contrário, visava
submetê-Ia a um homem que só era visto na sua dimensão
inumana, que o desqualificaria
como aliado, na condição de
genro e cunhado de suas primas. A perda da virgindade por
meio do estrupro, dá a ela uma outra dimensão - sofre um
contágio físico que produz como efeito uma intensificação
dos atributos negativos que a definem como uma mulher de
sexualidade fora de controle familiar.
Ismael, que num primeiro momento quer fazer os filhos
sobreviverem, por fim aceita este pacto mortífero com
Virgínia. Os dois se assemelham pela ausência de um plano
ético conduzindo suas ações. Ambos são despossuidos de
referências que os constituam positivamente, ou seja, uma
ordem social e moral englobante. E a equivalência moral
dos
dois que garante a existência deste pacto. E a ausência de
ética se deve as mesmas razões apontadas em Sortilégio.
Duas pessoas subvertem a ordem familiar e matrimonial pelo
simples fato de estarem casadas. Desqualificadas
previamente, levam, em suma, para o casamento o que deveria
afastá-Ias entre si. E esta mesma dimensão negativa que, no
entanto, torna possível aproximação efetivada. O ódio ao
negro tanto criou em Ismael o desejo de ter Virginia presa a
si como o ódio ao negro é que levou as mulheres de sua
família entregarem-na para o Grande Negro.
4 Tania Salem no seu trabalho apresenta o caráter disruptivo
que assumem as mulheres na ordem familiar como efeito, de
certo modo, de uma motivação individualizante
(cf.
op.cit.).Não saberia avaliar esta hipótese na totalidade das
peças de Nelson Rodrigues, contudo, me parece que as
mulheres disruptivas se constituem como o reverso da ordem
familiar, na medida que esta ordem não lhes ofereceu
condições para ocuparem seus lugares devidos como esposas e
mães.

=-.

--:--

12
E a morte dos filhos que permite,então,
a sobrevivência do
casal ~ O que os une ,portanto, é a submissão de ambos ao
destino da ,raça negra como pura negatividade"o
assujeitamento
de ambos ao valor negativo do preto. O
casamento entre negros e brancos surge como o paradigma das
relações raciais no Brasil: um permanente genocídio da raça
negra. O significado do embranquecimento
com o nascimento de
mestiços adquire neste contexto un1 sentido inusitado: forma
delicada de matar pretos.
Não é outra coisa, inclusive, que diz Nelson Rodrigues
(1966), quando tece comentários a respeito da peça de Abdias
do Nascimento:
Não caçamos pretos, no meio da rua, a pauladas, como nos
Estados Unidos. Mas fazemos o que talvez seja pior. A vida
do preto brasileiro é toda tecida de humilhações. Nós o
tratamos com uma cordialidade que é o disfarce pusilânime de
um desprezo que fermenta em nós, dia e noite. Acho o branco
brasileiro um dos mais racistas do mundo.
O caráter racista da teoria do branqueamento
surge aqui com
toda a sua força: o mestiço não é a salvação
é a
eliminação de um segmento social visto através de sua
dimensão física, a cor preta. De forma complementar, como
chamou atenção Florestan Fernandes (1989), o aspecto idílico
presente na "família patriarcal" defendida por Gilberto
Freyre que pôde sustentar uma complementar idade hierárquica
entre negros, brancos e índios compondo a nação brasileira,
destacava esta complementar idade do ponto de vista
senhorial, ou seja, a mestiçagem como efeito das relações
entre homens brancos e mulheres negras, que efetivamente não
se transformavam em casamentos - estas mulheres negras
representadas
como a face outra das brancas, mu lhe re e fáceis
com quem se pode amasiar, ao contrário das brancas,
destinadas ao casamento.
O que a pesquisa da UNESCO demonstrou na década de 50 foi
justamente a presença de uma outra modalidade de casamento,
aquela que é privilegiada por estes dois dramaturgos: o
casamento de homens negros com mulheres brancas
(cf.Pierson,1971).
Tanto Nelson Rodrigues quanto Abdias do Nascimento combatem
esta modalidade de casamento em nome do mesmo valor e
princípio - qual seja, a família. O que o racismo produz é
uma desordem incompatível com a família. Esta, posta de
cabeça para baixo, perde as condições sociais de ser o locus
da reprodução. Esta modalidade de casamento, unindo a pura
negatividade
dos parceiros - não permite uma relação de
complementaridade,
em consequência, não permite que se gere
filhos.
O protesto dos dois dramaturgos vai privilegiar como
contexto para análise das relações raciais aquelas que se
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passam no interior da família. Não buscam, como poderiam ter
feito, 'situações em que se destacassem os efeitos negativos
do racismo ,sobre indivíduos, vistos como part~ de um
segmento desprovido de cidadania. O que enfatizam sobre as
relações raciais é o efeito perverso que estas produzem numa
instituição paradigmática, do ponto de vista de uma
perspectiva holista e tradicional - a família.
O casamento inter-racial se apresenta assim como uma
inversão desta ordem - o homem destituido do seu estatuto
moral não pode assim garantir a ordem familiar. A "falsa
hipergamia" destes casamentos denuncia a quebra de seus
valores. O racismo se apresenta assim como um valor
contrário à hierarquia, ao menos na dimensão privilegiada
por esta dramaturgia, a da ordem familiar. E neste sentido o
racismo é apresentado antes de tudo como imoral - não se
aponta o valor negativo da discriminação
em nome da
igualdade básica entre os homens e o direito destes à
cidadania mas como uma perversão dos valores hierárquicos
que fundam as relações entre os homens. A perda da honra e
da dignidade na relação de casamento conduzem à morte e ao
genocídio.
Haveria então uma oposição clara entre a hierarquia social
desejável e as práticas de discriminação racial. 4 A
complementar idade entre raças sonhada pelo Brasil mestiço de
Gilberto Freyre apresenta uma visão holista das relações
sociais que efetivamente não se realiza - é este o alvo dos
dramaturgos - contraria a hierarquia e a complementar idade
que deve prevalescer no casamento e nas relações familiares.
Talvez seja possível supor que estas duas peças mantiveram
um certo diálogo - ou melhor, que Sortilégio, posterior a
Anjo Negro, se constitua como uma tentativa de "resposta" a
Nelson Rodrigues. Ao invés de um desencontro trágico entre
princípios que se fazem vigentes na vida social, teríamos um
drama que protagonistas negros são capazes de resolver numa
dimensão, ao menos. Aquela em que conseguem proteger-se dos
efeitos deletérios produzidos por esta ordem em defesa de
certos princípios sociais, a terem vigência no espaço da
"família negra".
As condições de troca bem sucedidas entre "as raças
no
Brasil são apontadas por Abdias do Nascimento como aquelas
que permitirem ao negro a condição de pessoa com um estatuto
moral pleno. A denúncia da ideologia do embranquecimento
é
acompanhada assim de um programa de enegrecimento cujo eixo
é dado pela aquisição de estatura moral através das raizes
4 Louis Dumont discute o racismo como efeito nas sociedades
modernas de uma ideologia igualit~ria. A segregação e o
extermínio seriam assim um efeito de sociedades que não
admitem a diferença que implica necessariamente
na
hierarquia.
(cf. 1983)
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africanas e a recusa desta"falsa hipergarmia" como o
contexto que conduz a esta perda de substância a ser
reintegrada pela cultura negra. NAo parece ser outro o
programa que vem sendo seguido por diferentes vozes negras
ao longo de décadas. A construção da negritude como uma luta
para dar ao negro um outro lugar na nação - não aquele
previsto por Gilberto Freyre, mas o desejado por Abdias do
Nascimento.
Roberto Da Matta (1984) discute, com base na idéia de
"democracia racial" proposta por Gilberto Freyre, e a teoria
de Louis Dumont sobre o caráter holistico dominante da nossa
sociedade, as características
do "racismo à brasileira" este, ao contrário do americano, não se efetiva mediante a
segregação - faz-se presente através dos princípios
holísticos dominantes na sociedade, em que o negro
integraria a sua totalidade numa relação de
complementaridade
com brancos e índios.
O que estamos tentando apontar aqui é que esta totalidade
integradora, defendida por Freyre é combatida
dominantemente,
na década de 50, não em nome da igualdade e
da cidadania - mas em nome dos mesmos princípios
hierárquicos.
Em defesa dos valores hierárquicos,
paradigmaticamente
condensados nas relações de família é que se foi possível
apontar os efeitos deletérios da ordem racial.Esta
característica
do debate sobre a "democracia racial" e o
"embranquecimento"
de certo modo produz nos leitores de hoje
um sentimento de estranheza - em certos momentos fica
difícil entender "de que lado" estão, tanto que se referem
com naturalidade a necessidade de redimir e salvar o negro
(cf.Nascimento,
1966) de suas qualidades"negativas"
que
certamente contribuem para o seu desejo de embranquecer.
As estranhas combinações que a sociedade brasileira efetiva
entre valores tradicionais e modernidade se fazem aqui
presentes. Se é possível pensar o racismo nas sociedades
modernas contemporâneas como uma perversão devida à
ideologia da igualdade (Dumont,L. 1983) - e, em decorrência
a segregação como o seu movimento básico - é também possível
pensar o racismo como o mecanismo através do qual a
desigualdade presente numa ordem hierárquica passa a
significar uma diferença inconciliável para esta mesma
ordem, gerando paradoxos como estes apontados pelos dois
dramaturgos. A desqualificação
considerada como de ordem
racial se faz considerando os indivíduos através de um traço
de origem biológica, a cor e o "esvaziamento"de suas
dimensões sociais e, em consequência, relacionais. Tanto em
nome de princípios igualitários básicos pode-se considerar a
irrelevância da cor ou da raça para a distinção dos homens ,
quanto, a partir de uma perspectiva hierarquizante e holista
da vida social, é possível apontar a desqualificação
dos
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"homens de cor" através
foi arrebatada.

da dimensão

moral

e social

que lhes
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