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EDITORIAL |
3 de Agosto 2021
MINHA RECONHECIDA HOMENAGEM A

JOSÉ RAMOS TINHORÃO
publicada na Coluna DIALOGANDO de JOÃO Craveirinha, Jr.,
em 15/10/2007 no jornal ‘O Autarca’
de Moçambique, cidade da Beira, sobre a
Obra de estudo de José Ramos Tinhorão

Para o João Craveirinha
que sabe destas
coisas, o melhor
abraço do confrade
brasileiro
José Ramos Tinhorão
Lisboa, 29/06/1994

“José Ramos Tinhorão nasceu em Santos, SP, em 1928, e foi criado no
Rio de Janeiro, cidade onde morou até sua mudança para São Paulo em
1968. Colaborou como jornalista no Diário Carioca, Jornal do Brasil, TV
Excelsior, TV Globo, Rádio Nacional e Veja, entre outros, e é autor de
mais de 25 livros sobre a cultura popular e a música brasileira,
publicados no Brasil e em Portugal. Em suas pesquisas reuniu um
importante acervo de discos, partituras, periódicos, livros e fotos, hoje
disponível no Instituto Moreira Salles.”
Editora 34
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MINHA RECONHECIDA HOMENAGEM A JOSÉ RAMOS TINHORÃO

Coluna DIALOGANDO
publicada no jornal O Autarca de Moçambique, cidade da Beira…
em 15/10/2007 por João Craveirinha, Jr.

Os Negros em Portugal - Uma Presença Silenciosa
de José Ramos Tinhorão, Historiador e Musicólogo Brasileiro:
As obras do grande investigador Brasileiro, contêm aspectos inéditos da
História de Portugal e do Brasil sobre a escravatura e o preconceito
contra o ‘negro’ e a sua contribuição silenciosa (a todos os níveis) ainda
hoje tabu em Portugal, em 2007.
Anexadas fontes obrigatórias (e links com sinopses) para quem tem
espírito aberto à pesquisa sem preconceitos.
A propósito do livro em epígrafe e do Fado canção (e dança no início) que
o autor também aborda, escrevi em 1989 nas dedicatórias dos livros que
ofereci deste autor, (sem correcção):
Que este até agora inédito e único livro de História sobre Portugal,
alargue as fronteiras do conhecimento histórico para assim melhor
ser transmitido. Pois, o conhecimento só é válido se for transmitido
às gerações vindouras.
Além disso que este livro também possa fazer “viajar ao passado
ignorado” e “escondido” intencionalmente pelos historiadores lusos,
quiçá pelo preconceito ou espécie de anátema do grande contributo
genético-cultural dos ‘negros’ africanos além dos indo-mouros-judeus na “Raça Portuguesa.”
E… que todos sem excepção criando um “cocktail ou “caril” ao
fundirem-se na componente básica céltica (caucasoide) e ibérica
(atlantis), fizeram este pequeno grande Portugal como neste poema
que escrevi intitulado de:
FADO PORTUCALENSE …
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MINHA RECONHECIDA HOMENAGEM A JOSÉ RAMOS TINHORÃO
FADO PORTUCALENSE
Numa nuance, e não somenos
de matizes alvos e morenos
qu’hoje s’identificam nos lunduns-fados,
o fado-canção dança dos séculos passados,
pelo humilde luso e o ‘negro’ escravo,
cantando seu triste fado de espinho e cravo,
que até Marqueses e outros de Marialva
cantavam até ao despontar da alva,
assim como um outro Hilário… em Conímbriga,
entre livros, mulheres e… alguma briga
foi-se assim formando – este fado Portucalense
apesar de existir… quem assim não pense!
João Craveirinha, Jr.© 1989 Estoril (Portugal)

A imagem Esta Fotografia de
Autor Desconhecido está licenciada
ao abrigo da CC BY-SA-NC

De salientar que o meu entusiasmo em 1988 por este livro
super documentado – Os Negros em Portugal, Uma Presença
Silenciosa, de José Ramos TINHORÃO foi tal, que comprei
cerca de 14 livros do autor (da 1ª edição de 1988) e o
divulguei por portugueses de certo nível cultural que os teria
chocado, a princípio, pelo total desconhecimento pelas
“suas” avoengas afro-negroides (dos portugueses), com os
séculos se diluindo num “Branqueamento dos Negros em
Portugal” (capítulo XI pag.359 do referido livro).
Como a história se repete abrindo espaço de outra forma,
este tema é de uma acuidade actual pelo fluxo e refluxo
demográfico africano em Portugal (e Europa) de uma outra
forma – como dizem os ingleses: – “The Empire Strikes Back”
– parafraseando a saga cinematográfica de George Lucas
(Star Wars) para dizer que os impérios coloniais europeus se
fizeram
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MINHA RECONHECIDA HOMENAGEM A JOSÉ RAMOS TINHORÃO
fizeram ao Mar, aos Oceanos, à conquista do mundo das especiarias, do
ouro e de escravos a ferro e fogo (do séc. XV ao XX), com (blood, sweat
and tears) muito sangue, suor e lágrimas choradas durante séculos num
fado interminável. Hoje, esse Mundo conquistado “cai em cima” da
Europa no pós-Colonial da Globalização da pós-modernidade. A história
está sempre em constante movimento e mutação, se repete, se molda se
adapta. Por este raciocínio sem dúvida e de novo os impérios serão
reconstruídos de outra forma. De novo o som dos fados em contra-canto
nos chega pelos noticiários – o ADN humano e desumano é o mesmo –
reciclado, como reencarnações hereditárias vindas do passado. ■ JOÃO
Craveirinha, Jr©15/10/2007.
Algumas Obras em Portugal

de

JOSÉ RAMOS TINHORÃO

OS NEGROS EM PORTUGAL –
UMA PRESENÇA SILENCIOSA.
(1.ª edição, 1988) «Caminho 31|
Colecção Universitária»
FADO DANÇA DO BRASIL
CANTAR DE LISBOA. 1994.
«Colecção Caminho da Música»
O RASGA: UMA DANÇA
NEGRO-PORTUGUESA. 2007
«Colecção Caminho da Música»
História Social da Música
Popular Brasileira, 1990.
«Colecção Caminho da Música»
As Origens da Canção Urbana.
1997. «Colecção Caminho da
Música»
Domingos Caldas Barbosa. O
Poeta da Viola, da Modinha e do
Lundu (1740-1800). 1.ª edição,
2004. «Colecção Caminho
Biografias»

JOSÉ RAMOS TINHORÃO EM PORTUGAL
https://www.wook.pt/autor/jose-ramos-tinhorao/2289
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MINHA RECONHECIDA HOMENAGEM A JOSÉ RAMOS TINHORÃO
ANEXOS E LINKS ACTUALIZADOS EM AGOSTO 2021
‘Domingos Caldas Barbosa| O poeta da viola, da modinha e do lundu (1740-1800)
José Ramos Tinhorão
240 p. - 14 x 21 cm ISBN 85-7326-297-4 / 2004’
“Mulato nascido no Rio de Janeiro em 1740, filho de um
funcionário real português com uma escrava de Angola,
Domingos Caldas Barbosa é um símbolo da miscigenada
cultura de nosso país. Formado no Colégio dos Jesuítas do
antigo Morro do Castelo, serviu na fronteira sul do Brasil como
soldado para depois ingressar, já em Portugal, na prestigiosa
Universidade de Coimbra. Com a morte do pai, perde a
condição econômica e passa então a viver unicamente de seu
talento de poeta e compositor, destacando-se entre seus pares
portugueses graças a seu estilo inovador que, transitando da
boemia das ruas ao Arcadismo das cortes, foi pioneiro em
incorporar as influências rítmicas trazidas do Brasil.
Neste livro, José Ramos Tinhorão rastreou vida e obra do autor da Viola de Lereno para
encontrar, entre novos dados biográficos e escritos inéditos localizados, sua face mais
importante: a de um precursor da música popular brasileira .”

‘O Rasga: uma Dança Negro-Portuguesa.’ “Dando continuidade a uma pesquisa
iniciada em 1980 sobre a presença negra em Portugal, já registrada no livro Os negros
em Portugal: uma presença silenciosa (1988), José Ramos Tinhorão descobriu uma
modalidade de canto e dança completamente desconhecida dos historiadores e
estudiosos da música: o rasga. Caracterizado por um ruído peculiar, produzido pelo
atrito entre uma haste de cana e um cilindro de madeira denteado - versão rudimentar
do que conhecemos hoje como ganzá ou reco-reco -, o rasga teria surgido entre os
negros e mulatos de Lisboa no início do século XIX.
Unindo o faro do pesquisador à paixão do musicólogo, Tinhorão localizou os indícios
que comprovaram a existência do gênero para recompor, em linhas gerais, sua
trajetória ao longo dos tempos. Além disso, analisa-o também em seus aspectos
históricos e sociológicos. Com isso, acrescentou mais uma peça ao quebra-cabeça que
constitui a historiografia da música popular.
O livro vem acompanhado de um CD que reúne algumas das músicas encontradas ao
longo da investigação. No conjunto, trata-se de uma valiosa contribuição para a
bibliografia da música popular e para o estudo das trocas interétnicas entre Europa,
África e América.”

Algumas Obras de José Ramos Tinhorão no Brasil
https://www.editora34.com.br/areas.asp?autor=Tinhor%E3o,%20Jos%E9%20Ramos
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«José Ramos Tinhorão, pesquisador e crítico musical,
morre aos 93 anos»1

Fonte da imagem: POLÍTICA EM FOCO MT 2 / data venia

OUTRAS REFERÊNCIAS E FONTES
Imagens de livros e CD da colecção de João Craveirinha, Jr.
José Ramos Tinhorão, pesquisador e crítico musical, morre aos 93 anos 1
José Ramos Tinhorão, pesquisador e crítico musical, morre aos 93 anos | Música | G1
(globo.com)

Tinhorão foi contraditório, mas fundamental ao unir música e Brasil 2
Tinhorão foi contraditório, mas fundamental ao unir música e Brasil – POLÍTICA EM FOCO MT
(politicaemfocomt.com.br)
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ESTUDO LITERÁRIO por Myriam Jubilot de Carvalho|2021-08-10

“A Trança de Inês” é
um romance da
escritora portuguesa –
poetisa e romancista,
dramaturga, letrista e
guionista, e actriz –
Rosa Lobato de Faria,
publicado em 2001.

ROSA LOBATO DE FARIA
“Felizmente tenho em cada madrugada a
tua visita, Inês. Tu, de beleza e doçura
imutáveis, tu, que caminhas de pés
descalços no lusco-fusco do meu quarto,
tu, que acendes a noite com a tua
cabeleira de estrelas, tu, que te deitas na
minha cama e me abraças e me beijas e
me acaricias os cabelos, tu, vestida de
sombras, tu, toucada de vento, tu,
nimbada de mar.” (p. 169)
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ESTUDO LITERÁRIO
por Myriam Jubilot de Carvalho
2021-08-10

“A Trança de Inês” é uma obra complexa que se baseia na História,
fazendo, ao mesmo tempo, ficção científica. Através da fabulação em torno
da biografia, tantas vezes romanceada, de D. Pedro I e D. Inês de Castro,
poderemos desde já considerá-la uma variante ao grande tema literário do
Amor Eterno:
Nesta obra, a Autora amplia o alcance do Mito dos Amores de Pedro e
Inês, ao fazê-lo galgar o Tempo, recriando-o no Presente, mas fazendo-o
reviver no Passado e transpondo-o para o Futuro. Embora respeitando a
verosimilhança histórica, Rosa Lobato de Faria permite-se incluir questões de
Ecologia na sua transposição do Mito para o Futuro! Consequentemente, a
ficção alarga-se aos campos da ficção científica, ao enquadrar o enredo num
tempo Futuro, prevendo uma sociedade rigidamente preocupada com a
preservação da Natureza, mas segundo formulações sociais e económicas
extremamente repressivas.
Vemos assim que esta obra glosa dois grandes temas: o tema do Amor
Eterno e o tema da preservação da Natureza.
O tema do Amor Eterno é glosado através do Mito de Pedro e Inês que
aqui reveste os diferentes matizes do amor impossível, proibido, de
consequências funestas para o par amoroso, com o seu prolongamento nos
temas do amor para além da morte, e do ensandecimento amoroso. Dito
doutro modo, trata-se de um ‘amor de perdição’, mais uma vez glosando o
tópico Éros versus Thánatos.
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O tema da preservação da Natureza é o tema premente da nossa época.
Neste aspecto, esta obra insere-se na linha das várias distopias que têm
surgido na literatura do século XX como graves avisos às consequências
terrivelmente pesadas que o desrespeito pela Natureza tem provocado e
continuará a provocar:
“Brave New World”, de Aldous Huxley, publicado em 1932,
“1984”, de George Orwell, publicado em 1949,
“Farenheit 451”, de Ray Bradbury, publicado em 1953...
Ambos os temas mencionados pressupõem um cenário de Opressão,
quer por razões de Estado – tanto no Passado como no Futuro; quer por
razões de sobrevivência do status familiar privilegiado, no Presente. Temos
assim dois agentes da Opressão que actuam em simultâneo – no plano social,
o agente próximo da Opressão é a figura paterna, emocionalmente distante,
arrogante, intransigente e cruel; no plano amplo, as razões de Estado
justificam todo o tipo de crueldade.
Esta encenação reporta-nos às obras já mencionadas, que tanto
marcaram a Literatura do século XX, mas com a variante da combinação de
três tempos, aos quais correspondem três mundo distintos. Para esses
mundos, a Autora recria, ou prevê, mundos tirânicos. No mundo medieval, a
tirania traduz a pressão da Nobreza sobre o Rei de Portugal, receando a
influência de Castela sobre o Infante herdeiro do trono.
No século XX, assistimos à tirania do prestígio social através da
preocupação dominante de preservar a fortuna e tradição familiares, sobre o
pano de fundo da Ditadura, em que a grande máxima de sobrevivência se
exprimia pelo conformismo do conselho generalizado através da frase feita –
“Aprende a viver!” (p. 118). No fim do século XXI e já no século XXII, a tirania
assume mais uma vez a definição de Estado totalitário.
“A vida tornou-se simples, próxima da natureza: estimula-se o
artesanato, encoraja-se o despojamento” (p. 23). Para o efeito, cria-se um
mundo vigiado, um mundo de regras estritas. Em nome da conservação do
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Planeta cria-se um mundo despótico, altamente controlado, com a criação de
classes sociais impedidas de encasalar entre si sob pena de morte.
Neste mundo do Futuro, há que evitar o sobre-povoamento e o
esgotamento dos recursos do Planeta. Assim, Rosa Lobato de Faria cria uma
sociedade e uma economia coerentes com os objectivos da Conservação,
onde uma das preocupações máximas diz respeito à preservação das árvores
e à poupança de papel. Mas sob os modelos abomináveis dos diferentes
totalitarismos que assombraram o século XX, num despotismo iluminado
fruto da descrença sobre a capacidade do ser humano de se auto-disciplinar
em matéria de consumismo e destruição.
Há ainda passagens desta obra que nos reportam a “Canto Nómada”, de
Bruce Chatwin. Na página 106, Pedro Rey pensa: “Que lindo é o Planeta (...)
Que pena termos de passar por tanto sofrimento para salvá-lo.” Disse Bruce
Chatwin na obra citada (pág. 164): “O mundo, se algum futuro tem, há-de ser
um futuro ascético.” Ou “A ‘terra do sonho’ é mais importante do que o
petróleo.” (pág. 339).
Esta obra insere-se na estética do romance pós-moderno, pela
indefinição do Tempo, que justifica uma indefinição do discurso narrativo.
O Tempo da Narrativa é um Tempo indefinido. O Tempo é uma ilusão.
O Passado não existe, é sempre Presente, e assim como o Passado influenciou
o Presente, este irá determinar o Futuro.
A narrativa desenvolve-se num diferido de três tempos distintos: um
tempo passado na Idade Média tardia; um tempo passado no século XX, e um
tempo na passagem do século XXI para o século XXII. Saltamos de uma época
para a outra conforme as crises de loucura do protagonista. Estes saltos no
Tempo são ancorados na lógica dos acontecimentos: uma perturbação numa
dada época faz Pedro encontrar-se num episódio com algum paralelismo
emocional, no Passado ou no Futuro.
No entanto, não há diferenças fundamentais na vida pessoal de Pedro,
pois ele será sempre dominado pelo Pai, e o seu amor será sempre
contrariado pelas razões de Estado (no Passado ou no Futuro) ou pelas razões
da empresa da família (no Presente).
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A conexão entre os três tempos é expressa pelos apelidos de Pedro. No
século XX, no Tempo Presente, ele é Pedro Santa Clara. Sendo Santa Clara a
designação da irmandade que na Idade Média acolhia Inês. Na sua vida
situada na transição do século XXI para XXII, ele é Pedro Rey, nome que o
liga ao seu passado medieval.
Qualquer coisa nos faz pensar ao de leve, na obra de Laura Esquível, “A
Lei do Amor”, uma obra cuja acção também decorre em tempos diferidos.
Mas sem mais nenhum ponto de contacto entre ambas as obras.
“A Trança de Inês” tem matizes de tragédia grega. Não esqueçamos que
Rosa Lobato de Faria foi também dramaturga e guionista. Este romance é
uma peça teatral que se desenrola em três actos. Só que estão todos
misturados... Toda a obra se desenrola num ambiente de tragédia. Não
faltando os momentos de mau presságio – quer quando Inês se esquece no
carro, no “lugar do morto”, da rosa bacará, quer quando o Infante D. Pedro,
durante a caçada, se perde no densíssimo nevoeiro; sendo o urso uma
prefiguração do Rei. O Rei não atenta directamente contra a vida do Infante,
tal como o urso não o ataca... Mas indirectamente, afectá-lo-á para sempre (p.
141).
Nas suas três vidas, o clima trágico é sugerido pela constante ameaça
que pesa sobre Pedro. Por fim, não falta o símbolo maior, a rosa bacará. A
rosa do Amor, vermelha como o sangue, prenúncio de morte.
Do mesmo modo, não faltam os elementos que sugerem o papel do
Coro, na tragédia grega. Na sua infância do século XX – o primeiro acto –,
Pedro tem o apoio da criada Inácia, com a sua voz reconfortante. Ela
estabelece o contraste entre a autenticidade do amor desinteressado, pois
representa o verdadeiro, o real sentido da Tradição. Não a tradição
aristocrática e egoísta da alta sociedade mercantilista e frívola que os Pais
representam, mas sim a Tradição genuína, a tradição ancestral que o Povo
preserva. Ela possui o mundo da inocência. Tal como as criadas de Almeida
Garrett, Inácia aconchega o seu Menino, acarinha-o, conta-lhe histórias...
Finalmente, Inácia conhece as técnicas tradicionais da cozinha, da confecção
das compotas nomeadamente a marmelada. Sente-se aqui algo que
novamente nos aproxima de Laura Esquível em “Como Água Para
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Chocolate”! No hospício, no seu mundo de loucura, Pedro conta com a
Tertúlia, composta por artistas mal sucedidos e desconsiderados. Mas
encontra com quem dialogar ao entender-se com o Maestro, um Corifeu
actual, ou uma caricatura de corifeu... No mundo do Futuro – o terceiro acto
–, Pedro é apoiado pelo casal amigo, Joana e Afonso. Ao lado de Pedro, há,
pois, sempre diferentes figuras adjuvantes que desempenham o papel do
Coro, nos três factos, ou três momentos, desta tragédia.
Há ainda os instrumentos da desgraça: os esbirros medievais, que
encontram equivalência nos assassinos de Inês no século XX, ou nos
enfermeiros mal-encarados, no hospício.
Como definição última de tragédia, há um pesado sentido de Destino,
traduzido nesta eterna oposição entre o Filho e o Pai.
Pedro não seria o que é sem o Pai. Há algo de destino crístico nestas
duas personagens principais:
O Pai todo-poderoso que imola o Filho, tanto aos seus próprios
interesses pessoais, no século XX, como aos seus próprios interesses que se
fundem nos interesses do colectivo quer no Passado quer no Futuro. O Pai é
sempre o narciso indiferente, a quem só interessa o bom nome da instituição
patriarcal, e tradicional, que é a sua família, e a sua imagem de supremacia, o
seu sucesso como rei, como empresário, ou como acreditado juiz.
Finalmente, Pedro Rey suicida-se com cianeto. Tal como os malogrados
heróis de André Malraux em “La Condition Humaine”.
Pedro e Inês. O mundo, com os seus falsos valores, é um manicómio.
Do mesmo modo que Pedro não seria o que é sem o Pai, igualmente não
seria o que é sem Inês.
A Personagem principal é Pedro. Mas quem é este Pedro?
No tempo Presente, ele é Pedro Santa Clara. Estudou Belas Artes, contra
a vontade do Pai, um rico magnate, que teria preferido que o Filho tivesse
tirado “um curso sério” (p.12). Para compensar o pai desse desgosto, Pedro
vai trabalhar na empresa paterna. Na sua loucura, o pintor Pedro Santa Clara
sabe que “Eles, os saudáveis, que se comem uns aos outros, que se matam
uns aos outros, que se destroem uns aos outros, não podem ter acesso ao
nosso mundo particular” (p. 64).
VuJonga – Cadernos Literários | Momento Poético | artes e letras | Resenhas

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 43 – Agosto 2021 – Pág. 19/76

No entanto, na vida do século XX, não chegamos a saber qual a natureza
dos negócios do Pai. Apenas sabemos que este, na maior indiferença, sacrifica
a felicidade do Filho às necessidades da Empresa, sem que daí lhe advenha a
menor vantagem, uma vez que perde o Filho... Este Pai opõe-se
intransigentemente ao Amor do Filho pela secretária, a bela Inês, a “menina
das relações-públicas” com a sua maravilhosa trança loira... No entanto,
vendo-se impotente para travar esses amores, manda executar Inês.
Nos três tempos desta narrativa, a morte da Amada desencadeia a
loucura de Pedro. Pedro Santa Clara, o Pedro do século XX, é igualmente o
Infante D. Pedro e depois rei D. Pedro I, do século XIV, como é Pedro Rey,
no século XXI.
Na sua loucura do Presente, ele é internado num hospício para doentes
mentais. Nos momentos de maior descontrolo emocional, dão-lhe injecções,
muito provavelmente alguma droga de tipo psicadélico, e o “produto”
desperta-lhe estas transposições no Tempo, quer transportando-o ao Passado
na Idade Média, em que ele é o infante e rei D. Pedro, quer transportando-o
ao Futuro, em que ele é Pedro Rey, cidadão de um Estado em constante
vigilância pela conservação da Natureza e controlo da natalidade, pelo que as
regras e as leis são rigorosíssimas. Nas suas três vidas, a intransigência do Pai
é visceral:
Pedro não seria o que é sem a morte da Amada. Inês, a bela, a amada
eterna é, nas suas três vidas, a amante apaixonada que salta barreiras e não
teme obstáculos para consumar o seu amor. Nas suas vidas no Passado e no
Presente, ela ignora qual vai ser o seu fim. Mas na sua vida futura, ela já não
se deixa surpreender, ela assume inteiramente o seu destino, procurando e
provocando o seu próprio fim.
Pedro, nos seus três tempos, é sempre o amante apaixonado e
obsessivo, que enlouquece em consequência do assassinato da Amada.
Este par de Pedro e Inês, na versão de Rosa Lobato de Faria, actualiza
entre nós a antiquíssima lenda de Leyla e Majnun.
Leyla, a Noite, e Majnun, o Louco. Nesta versão portuguesa do mito préislâmico que inspirou Romeu e Julieta, de Shakespeare, Inês é a amada a
quem se torna impossível aspirar, e Pedro é o Louco que a transporta em
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tresloucada procissão nocturna de Coimbra para Alcobaça, ou que com ela
morta percorre as estradas da Península e com ela entra em França, onde é
encontrado pela Polícia e repatriado.
O angustiado Pedro mantém um constante e amargurado monólogo
interior e assim conhecemos as suas deambulações pelas suas três vidas. Tal
como Majnun que escrevia os seus poemas à Amada nas paredes das grutas,
nas rochas do deserto...
Quanto à sua Arte, Pedro poderia ter sido um pintor de sucesso... Na
casa-de-saúde onde está internado, o segundo psiquiatra compreende que a
Pintura o acalma. Por iniciativa deste médico, a casa-de-saúde promove-lhe
uma exposição, e os seus quadros agradam ao público, e vendem-se. Na
página 65 ele descreve algumas das suas obras, sendo que num particular,
parece-nos estar a admirar uma obra de Chagall... Em consequência do seu
sucesso, prometem-lhe mundos e fundos... Só que à boa maneira portuguesa,
nunca acontecerá nada... (p.66).
Vemos, pois, que Pedro e as Personagens que o assombram são
personagens bem definidas.
Outra personagem é a Mãe. Na sua vida do século XX, difere um pouco
da personalidade que teria tido enquanto rainha, pois basta-lhe uma vida
frívola enquanto senhora de sociedade.
A liberdade da pontuação é um pormenor que continua a surpreender
os leitores actuais. Em “A Trança de Inês”, a autora cria um sistema de
pontuação que poderemos considerar híbrido. Se por um lado, não respeita
rigorosamente as regras de uma escrita clássica, tradicional, por outro lado
cria um sistema coerente, em que a pontuação está intimamente ligada às
perturbações mentais e sequência do monólogo interior do protagonista.
Em “A Trança de Inês”, estamos perante uma obra em que as
preocupações ecológicas e sociais são por demais evidentes. Pensamos em
geral que as conquistas sociais e económicas alcançadas no século XX serão
definitivas... Mas há sempre quem nos alerte para o seu carácter precário. O
mundo nos finais do século XXI e já no século XXII será um mundo onde irão
imperar “as leis inexoráveis” de protecção ao Planeta – “A vida tornou-se
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simples, próxima da natureza: estimula-se o artesanato, encoraja-se o
despojamento” (p.23).
Fazendo parte dos métodos de controlo do sobre-povoamento, impera
o controlo da natalidade, eliminando o perigo da explosão demográfica (p.
45/46).
Para o efeito, instituem-se apenas duas classes sociais, estanques: a elite
(os xis), com direito à reprodução, e o povo (os ípsilon). Os indivíduos ípsilon
são esterilizados, e há protecção especial à homossexualidade (p.47).
Há grande secundarização da Mulher, que deve ficar em casa pois a sua
única missão diz respeito à educação dos filhos. Para quem se sente frustrada,
o suicídio é a solução final (p. 47).
A pretexto da conservação da Vida, impera o medo provocado pelo rigor
da vigilância, pois neste mundo do Futuro impera a pena de morte (p.47).
Assistimos, com efeito, a cenários que a Humanidade já viveu, tanto sob
a bandeira da Direita como sob a bandeira da Esquerda, pois neste âmbito os
extremos são semelhantes na formulação, na prática, e nas consequências: “O
sistema é bom, o indivíduo é que é descartável” (p 101/102).
Há ainda a notar que este enredo se apoia na convicção de que são os
“injustiçados” que fazem as revoluções (p. 185).
É ainda bem detalhado o Sistema Educativo desse mundo do Futuro, em
2090 (p.67; p. 69), bem como uma descrição da classe política (p. 70/71).
Finalmente, o acumular de regras verificável nos regimes repressivos
gera um mundo hipócrita (p. 69).
Num âmbito mais particular, há a crítica ao mau entendimento da
doença mental, através da caracterização do ambiente do hospício, da
indiferença do primeiro médico e dos enfermeiros. Chegará, porém, um
segundo médico mais compreensivo, hipnotizador, um médico exemplar que
demonstrará que a Arte desempenha um papel importante na vida do seu
paciente!
O sentido de humor e os neologismos
Não falta nesta obra o sentido de humor. É o caso da sátira aos
procedimentos na primeira entrevista no hospital psiquiátrico, bem como a
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ridicularização das operações de estética para rejuvenescimento e seus
contratempos...
Por outro lado, a autora cria neologismos, conforme lhe faz falta!
Tomámos nota de dois, “calabumbatroque”, na página 161 da edição que
lemos, e “cagalizada”, um calão chic que a autora introduz numa fala da frívola
mãe de Pedro Santa Clara (na página 163).
Há ainda, sempre que o monólogo interior o justifica, o recurso à
linguagem vernácula!
O monólogo interior e o lirismo. A narrativa funde-se no monólogo
interior, e este absorve todos os diálogos. Daí que a Autora crie um sistema
de pontuação adequado ao ritmo psicológico de Pedro, a Personagem
Principal.
Já dissemos que todo o romance é a narrativa íntima do monólogo
interior de Pedro Santa Clara. Todo o romance é um monólogo amargo e
desesperado. Pedro Santa Clara fala consigo próprio, e nós assistimos ao
desenrolar do seu profundo drama. O discurso narrativo segue, assim, num
ritmo tenso, febril, de grande intensidade dramática.
“A Trança de Inês” é um romance e, como tal, é escrito em Prosa. Mas
esta Prosa sai da pena de uma Poetisa, e quando no âmago da sua solidão
Pedro se dirige à Amada, a linguagem assume uma dimensão lírica notável,
pela adjectivação inesperada, e pela emotividade apaixonada! “A Trança de
Inês” é uma obra extremamente lírica!
Página 9: O enfermeiro insiste rudemente para que Pedro responda ao
médico. Mas Pedro mergulha mais fundo dentro de si próprio:
“Mas eu não quero responder, não me quero tratar, só quero os teus
olhos atlânticos, verdes, transparentes, senhores de todos os segredos, de
todos os feitiços, de todas as paixões, tira-me daqui, leva-me, embala-me,
adormece-me, deixa-me pousar a cabeça no teu colo de garça, nas tuas coxas
perfumadas, começo a gritar Inês, Inês, Inês, Inês, espetam-me uma injecção
ao acaso no corpo que se debate e suavemente surges do nevoeiro com a tua
trança luminosa, os teus seios de nácar, as tuas ancas de deusa e ao som de
cantos gregorianos que enfeitam a penumbra, deixas que me apoie na seda
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dos teus ombros para atravessar, mísero, estropiado e chorando, as ogivas da
minha solidão”.
Página 112: “Já vem de longe a minha falta de sono. Do tempo das
fogueiras, dos arraiais, do povo, dos veados a assar para que cada um tivesse
o seu quinhão. A alegria ruidosa das noites a camuflar a amargura dos dias, a
dor insuportável dos crepúsculos, a mágoa sem nome das madrugadas, os
gritos roucos do corpo, a saudade imorredoura da alma. (...)
Estou sempre a repetir-me, a dizer que tudo começou muito antes, muito
antes, muito antes, numa prega do tempo, onde uma flor carnívora do inferno
deixou cair uma semente de tragédia que trazia o teu nome, que trazia o meu
nome e que cresceu dissimuladamente, calcada sob os pés das gerações.”
Há que mencionar uma outra aproximação a Almeida Garrett! Na página
205, à maneira de um conto de fadas, Rosa Lobato de Faria glosa o poema
“Barca Bela”. É também reproduzido um conto de sabor medieval, que nos
faz evocar Gonçalo de Berceo.
No seu conjunto, esta obra apresenta-nos um retrato da solidão, um
mundo desabitado, sem estrelas (p. 90). Pois para Pedro, a rosa que simboliza
o Amor, a rosa bacará, ficará para sempre um símbolo de morte (p. 96).
Romance Histórico ou Ficção Científica?
A personagem de Pedro, na Idade Média, é histórica. A Autora recria o
drama interior do Infante, e depois Rei. Recria o seu desespero, a sua solidão,
a sua vingança...
Para além de seguir os relatos cronísticos, Rosa Lobato de Faria está
interessada em interpretar o desespero que o Infante teria vivido, e cria o seu
monólogo interior com vivo realismo!
Por outro lado, quando se foca no fim do século XXI e início do século
XXII, Rosa Lobato de Faria faz ficção científica! Claramente, cria uma
sociedade onde, a reboque da preocupação ecológica, se instala uma tirania
apoiada em teorias económicas inspirando-se, como já dissemos, em modelos
políticos já experimentados na História...
O drama de Pedro e Inês tem sido glosado desde que Fernão Lopes o
relatou na “Crónica de D. Pedro I”. Mas apenas referirei que os seus cultores
VuJonga – Cadernos Literários | Momento Poético | artes e letras | Resenhas

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 43 – Agosto 2021 – Pág. 24/76

mais antigos foram Garcia de Resende, no Cancioneiro Geral, de 1516;
António Ferreira na tragédia “Castro” de 1587, e Luís de Camões, nos
Lusíadas. Em “A Trança de Inês”, a paisagem idílica de Camões, no Canto III
(estrofes 118-137), encontra o seu equivalente na quinta ecológica Campo
Verde, no século XXI/XXII.
Este romance, “A Trança de Inês”, de Rosa Lobato de Faria, foi
adaptado ao cinema pelo realizador António Ferreira, em 2018: “Pedro e
Inês”.
O filme estreou em Portugal em 2018. É uma coprodução com França e
Brasil.
Uma obra da actualidade. Ao reflectir sobre o que poderá vir a ser o
mundo de amanhã, esta obra reveste-se de interesse pedagógico: deveria ser
contemplada nos programas dos anos terminus do Ensino Secundário.
Mas não só por esse motivo. E sim porque “A Trança de Inês” é uma
obra que funde Historicidade com Ficção Científica, de forma tão realista
quanto poética. E ainda neste pormenor, “A Trança de Inês” é uma obra da
pós-modernidade. Com “A Trança de Inês” Rosa Lobato de Faria confirmase como grande Escritora. Não se compreende porque é que esta Autora
continua um tanto ignorada...
Diz Pedro, este Pedro intemporal:
“Conforta-me pensar que a vida não começa nem acaba aqui. Um dia
regressaremos ao lugar de onde viemos, um lugar de repouso e de paz, um
lugar livre de mágoas.
Mas quantos lugares de dor teremos de atravessar para alcançá-lo?
Quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta crueldade no destino do Homem!
E se o mundo é repleto de maravilhas é só para não perdermos de vista a
morada original, que nos aguarda ao fim dos nossos doze trabalhos de
Hércules, e a que os poetas e os místicos chamam paraíso e eu chamo,
simplesmente, amor” (p.103).■ Myriam Jubilot de Carvalho©
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NOTAS | REFERÊNCIAS | HIPERLIGAÇÕES PARA VER FONTES

Rosa Lobato de Faria
(1932 – 2010)
Rosa Lobato de Faria nasceu em Lisboa, em 1932, no seio de uma família
originária da “Índia Portuguesa,” com raízes aristocratas.
Estreou-se como atriz por volta dos 40 anos, e em 1982, iniciou o seu
percurso regular na televisão, quando tomou parte no elenco de “Vila Faia”.
Em 1992, obteve um primeiro lugar no Festival RTP da Canção com “Amor
de Água Fresca”.
Publicou o seu primeiro romance, “O Pranto de Lúcifer” em 1995.
Seguiram-se os títulos
“Os Pássaros de Seda” em 1996,
“Os Três Casamentos de Camilla S”, em 1997,
“Romance de Cordélia”, em 1998,
“O Prenúncio das Águas”, em 1999, que viria a obter o Prémio Máxima de
Literatura em 2000.
A obra “A Trança de Inês” surge em 2001. Seguiram-se “O Sétimo Véu” em
2003, “Os Linhos da Avó” em 2004 e “A Flor do Sal” em 2005.
Participou na iniciativa de coautoria de “Os Novos Mistérios da Estrada de
Sintra” e “Código d' Avintes”.
Foi também autora de obras dedicadas às crianças, como “A Erva Milagrosa”,
“As Quatro Portas do Céu” e “Histórias de Muitas Cores”.
Notas biográficas retiradas de
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa_Lobato_de_Faria

A foto da escritora foi retirada de:
https://www.wook.pt/autor/rosa-lobato-de-faria/22967
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Notas:
Edições citadas:
A Trança de Inês: Rosa Lobato de Faria, Leya, 2001, 2ª edição, Lx, 2010
ISBN: 978-989-660-034-1
Canto Nómada, Bruce Chatwin, Quetzal Editores, Colecção Terra Incógnita,
1ª Edição, 2019
Obras consultadas:
O Mito de Inês de Castro e o Romance Histórico Pós-Moderno
https://europe-nations.estudosculturais.com/pdf/0020.pdf

Inês de Castro: Da História à Literatura

https://www.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/1311718_2015_cap_2.pdf
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LETRAS

por Adelto Gonçalves| 2008-07-01

ESCRAVIDÃO E MIGRAÇÃO
PORTUGUESA NO BRASIL
Adelto Gonçalves*|2008-07-01
Tráfico, cativeiro e liberdade: rio de janeiro, séculos XVII-XIX,
de Manolo Florentino (org.).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 417 p. 2005.
A presença de “não-brancos” — pardos e negros — entre os
senhores de escravos no Brasil ainda está por ser estudada com
maior amplitude, mas os trabalhos desenvolvidos até aqui já são
suficientes para mostrar que foi significativa. É claro que esses
números não vão servir para provar possíveis “excelências” da
democracia racial brasileira, mas ajudam a colocar as coisas no seu
lugar, afastando a idéia errônea de que houve uma elite branca no
Brasil.
Na Bahia, em 1835, por exemplo, havia áreas fumageiras onde os
“não brancos” correspondiam a um terço dos donos de escravos,
condição semelhante à metade dos senhores das regiões canavieiras do
Nordeste. Já em Minas Gerais, ao longo século XVIII, quase um quarto
dos proprietários de algumas zonas eram forros e detinham 10% dos
escravos.
Os dados constam do ensaio “Migrantes portugueses, mestiçagem e
alforrias no Rio de Janeiro imperial”, do professor Manolo Florentino, do
Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e
Cacilda Machado, doutoranda em História pela Universidade Federal do
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Rio de Janeiro, que faz parte do livro Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio
de Janeiro, séculos XVII-XIX, organizado pelo próprio Florentino.
Os historiadores lembram que a alta freqüência de alforrias
concedidas redundou em enorme participação de “homens de cor” entre
os livres, a ponto de pardos e negros constituírem metade desta fatia da
população em 1872. E, de maneira irônica aos olhos politicamente
corretos de hoje, o que marcava a luta para alcançar a alforria era
exatamente o direito de também vir a ser dono de escravos. Imaginar que
fosse o contrário seria pensar de maneira anacrônica.
Com base em cartas de alforrias de quatro ofícios de notas do Rio de
Janeiro da década de 1840 e assentos de batismo de pessoas livres
relativos à primeira metade do século XIX da freguesia de Inhaúma,
comunidade rural próxima à Corte, os historiadores constataram uma
expressiva população alforriada e de migrantes portugueses.
Segundo os estudos, as mulheres escravas, sobretudo as nascidas no
Brasil, tinham mais chances de obter carta de alforria, ainda mais se já
fossem miscigenadas. Já entre os homens não havia essa preferência
pelos crioulos (aqueles já nascidos no Brasil): os africanos eram pouco
mais da metade.
Fosse como fosse, os não-pretos levavam nítida vantagem na corrida
pela liberdade, dizem os historiadores. Não que fossem maioria entre os
alforriados, mas, como representavam relativamente pouco na
população escrava, os pardos, mulatos, cabras, morenos, mestiços e
mesmo brancos eram mais bem aquinhoados com a liberdade. E tinham,
portanto, mais chances de aceder ao mundo dos livres.
Desses libertandos não-pretos, 65% eram crianças e metade de todas
as crianças que obtiveram uma carta de alforria eram não-pretas.
Em favor de semelhante quadro, dizem os historiadores, por certo,
operava uma peculiar trama de relações que unia o cativo — sobretudo a
escrava — ao mundo dos livres, especialmente ao homem pobre, muitas
vezes nascido em Portugal.
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Explicam Cacilda Machado e Manolo Florentino que, diante do
número de escravos que o tráfico transatlântico trouxe para o Brasil —
cerca de 3,6 milhões contra 400 mil embarcados para os Estados Unidos
—, a obtenção de uma carta de alforria equivalia a ganhar a sorte grande.
É possível que, no início da década de 1840, fossem escravos dois entre
cada três habitantes da Corte e que africanos e afrodescendentes —
cativos e forros —, juntos, somassem mais de 90% da população de toda
a província do Rio de Janeiro.
Os dados levantados pelos pesquisadores mostram ainda que os
europeus de Inhaúma provinham sobretudo do Norte de Portugal e das
ilhas do Atlântico. E que a migração era majoritariamente masculina,
aliás, como fora desde o início da colonização. Em geral, as mulheres
portuguesas que chegavam ao Rio de Janeiro — uma a cada dez homens
— não casavam com brasileiros, mas já desembarcavam com seus
cônjuges, sobretudo as provenientes das ilhas e do Algarve. As solteiras
acabavam por unir-se com compatriotas já estabelecidos na terra.
Já os portugueses buscavam casar com brasileiras de primeira
geração, isto é, aquelas cujos pais haviam nascido em Portugal. Na falta
de brasileiras brancas mesmo de longínqua descendência lusitana,
casavam com mulheres alforriadas, pardas e negras. Mas não se furtavam
de relacionar com mulheres de cor, com escravas e com outras recémsaídas do cativeiro.
Outros dados para o estudo da migração portuguesa mostram que, à
época colonial, apenas meio milhão de portugueses desembarcaram em
solo brasileiro, enquanto depois da separação, em 1822, esses números
subiram para quase dois milhões. A partir de 1850, as taxas continuaram
a subir, alcançando o ápice depois da abolição da escravatura, em 1888,
e à época da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1910-1915.
Mesmo assim, a convivência com brasileiros continuou ambígua
como na época da escravidão. Se as cidades apresentavam
características nitidamente portuguesas, havia uma permanente tensão
entre os portugueses e a população brasileira, que os via como
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concorrentes e, às vezes, até como inimigos, associando-os ao monopólio
do comércio varejista ou retalhista em geral.
Hoje, já nada disso persiste. Até porque se encerrou na última década
de 50 o ciclo mais agudo da migração de portugueses para o Brasil.
E é essa geração — em muitos casos, os seus filhos — que está à
frente de clubes e associações que mantêm vivas as tradições lusas e que,
vez por outra, ainda promovem apresentações de cantores “pirosos”, que
já pouco têm a ver com o Portugal de hoje.
O futuro de muitas dessas associações — sobretudo as menos
expressivas — é incerto por falta de interesse das gerações mais jovens.
Tudo isso explica a decisão do governo português de fechar as portas
de vários consulados espalhados por cidades brasileiras e de outros
países da América do Sul, talvez para concentrar esforços na assistência
aos portugueses estabelecidos nos EUA, Canadá, França, Alemanha,
Inglaterra, Luxemburgo, África do Sul e outros países.
Hoje, o que se tem dado é o contrário: a migração de brasileiros para
Portugal, o que constitui a prova mais cabal do fracasso da atual geração
de políticos e administradores brasileiros, que não têm sabido encontrar
saídas para o crescimento econômico do País.
Por suas dimensões, o Brasil ainda deveria continuar a atrair mão-deobra. E não a exportar.
Tráfico, cativeiro e liberdade reúne ainda mais nove estudos que
buscam resgatar a história da escravidão no Rio de Janeiro, porto pelo
qual entraram cerca de 40% dos escravos destinados ao Brasil.
Como explica no ensaio “O comércio de escravos novos no Rio
setecentista” o historiador Nireu Oliveira Cavalcanti, doutor em História
e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal
Fluminense, embora a receita obtida pela Coroa com a entrada de negros
novos pelo Rio de Janeiro não fosse expressiva — cerca de 3% da receita
da Alfândega —, o seu comércio era fundamental para mover a produção
colonial.
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Segundo cálculos do pesquisador, no século XVIII, 675.481 seres
humanos desgarrados de sua terra natal entraram pelo porto do Rio de
Janeiro para servirem como escravos às populações das capitanias do
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e tantas outras que se abasteceram no permanente e próspero
comércio negreiro do Rio de Janeiro. ■ ©ADELTO GONÇALVES / 2008-07-01.
RESENHA: Escravidão e migração portuguesa no Brasil.
Tráfico, cativeiro e liberdade: rio de janeiro, séculos XVII-XIX, de Manolo
Florentino (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 417 p. 2005.
Manolo Florentino faleceu
em 12 de Março de 2021.

A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao abrigo
da CC BY-SA-NC

Manolo Florentino (1958-2021)

Fonte da representação da capa da obra:
https://www.extra.com.br/trafico-cativeiro-e-liberdade/p/168817

_______________________________

(*) Adelto Gonçalves, jornalista, mestre em Língua Espanhola e Literaturas
Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na área de Literatura
Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), é autor de Gonzaga, um poeta do
Iluminismo (Nova Fronteira, 1999), Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada,
1999; Publisher Brasil, 2002), Bocage – o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho,
2003), Tomás Antônio Gonzaga (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
(Imesp)/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em terras d´el-rei na
São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os vira-latas da madrugada (José Olympio Editora,
1981; Letra Selvagem, 2015) e O reino, a colônia e o poder: o governo Lorena na
capitania de São Paulo 1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros.
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Entrevista Exclusiva a

Laurentino Gomes
conduzida por
Silvya Gallanni
do VuJONGA
cadernos literários
(pro bono)
inserido em
Vujongamagazine.com

Silvya Galllanni:
1►Como o autor Laurentino Gomes se vê a si mesmo em 2021?
1►Laurentino Gomes:
Eu me vejo como uma pessoa muito transformada pelo meu próprio
trabalho de pesquisa e escrita. Minha percepção a respeito da história de
Brasil e Portugal mudou radicalmente desde que comecei a estudar com
mais profundidade nossa história escravista.
Como resultado, também fui chamado a me pronunciar de forma mais
enfática sobre temas importante e politicamente sensíveis, como o
racismo e a desigualdade social. Hoje entendo que não basta ser
antirracista no Brasil. É preciso também se declarar contra o racismo
estrutural, que está enfronhado na nossa maneira de pensar e agir. Sem
o posicionamento claro e público de todas as pessoas interessadas no
tema, nunca teremos de fato uma mudança cultural, tão necessária para
que no futuro o Brasil se transforme em um país digno dos nossos sonhos.
Em resumo, entendo que ninguém escreve uma trilogia de livros sobre
escravidão e permanece como um ponto neutro no universo. O tema
convida a reflexões mais profundas sobre a nossa realidade e, portanto,
a novos posicionamentos políticos. Mas estou feliz e confortável nessa
minha nova posição. A acolhida das pessoas tem sido a melhor possível.
VuJonga – Cadernos Literários | Momento Poético | artes e letras | Resenhas

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 43 – Agosto 2021 – Pág. 35/76

Silvya Galllanni do VuJONGA:

2►Em seu último livro “ESCRAVIDÃO” obviamente aborda o
chamado ‘tráfico negreiro’ para o ‘Novo Mundo’… E, em que
medida esse passado estará mais presente ou mais ausente no
Brasil do século XXI… ou melhor, no estudo das relações sociais
para além das Favelas, dos Futebóis e do Carnaval?

2►Laurentino Gomes:
A escravidão acabou oficialmente no Brasil com a Lei Áurea de Treze
de Maio de 1888, mas os seus efeitos persistem entre nós ainda hoje.
Portanto, está longe de ser apenas um assunto museu ou livro de
história, algo congelado e acabado no passado. É uma realidade presente
e assustadora no Brasil deste início de século XXI.
Alguns dos grandes abolicionistas do século XIX, como o
pernambucano Joaquim Nabuco e os baianos André Rebouças e Luiz
Gama, diziam que não bastava acabar com a escravidão. Era preciso
também enfrentar o seu legado, dando terra, trabalho, educação e
oportunidades aos ex-cativos e seus descendentes. Essa segunda
abolição o Brasil jamais fez. Nossa população afrodescendente foi
abandonada à própria sorte. O resultado está hoje nas estatísticas e
indicadores sociais, onde a nossa população negra aparece como a
parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com
a violência e a desigualdade social crônicas no Brasil.
Outro legado da escravidão é o preconceito racial. O racismo é uma
marca terrível das nossas relações sociais.
A segunda abolição preconizada por Nabuco, Rebouças e Gama é um
dos desafios a ser enfrentado por esta e pelas próximas gerações de
brasileiros. O famoso quartinho de empregada é um indicador de a
escravidão continua a existir entre nós sob formas sutis e disfarçadas,
que inclui o preconceito racial e regime de trabalho que, em muitos
aspectos, se assemelham ao das antigas senzalas. Da mesma forma, as
nossas prisões e penitenciárias, atulhadas de homens e mulheres negros
que nunca tiveram as mesmas oportunidades de defesa desfrutadas pelos
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brancos diante de um tribunal, em muito se assemelham hoje aos porões
dos navios negreiros de antigamente.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

3►Diante dos três citados ‘Pês’: ‘Pano, Pão e Pau’ dos tempos da
escravatura como refere na sua obra… crê que esse tempo no
Brasil continua visível de outra forma mais disfarçada?

3►Laurentino Gomes:
Fatos que assistimos atualmente no Brasil reforçam em mim a
convicção de que esta série de livros chegou em boa hora. A violência e
os abusos decorrentes do preconceito racial se repetem com frequência
assustadora entre nós.
Quando lancei o primeiro volume da trilogia, em setembro de 2019,
por exemplo, o noticiário era dominado por um episódio grotesco, em
que um garoto negro acusado de furtar uma barra de chocolate, tinha sido
surrado com chicote nas dependências de um supermercado.
Chicotear pessoas negras foi uma das grandes especialidades do Brasil
escravista ao longo de mais de 350 anos. Havia manuais que detalhavam
como essa punição deveria ser aplicada, de preferência em público, para
servir de exemplo aos demais cativos, e em doses bem medidas, para não
incapacitar o escravo para o trabalho.
Agora, passados dois anos, no lançamento do segundo volume, outro
escândalo estava na pauta dos brasileiros: a história de uma mulher
jovem, designer e modelo, grávida de quatro meses, morta por uma bala
“perdida”, dispara a esmo em um confronto entre a política e o crime
organizada na guerra civil em andamento no Rio de Janeiro.
Há um genocídio de pessoas negras e jovens em andamento no Brasil,
tanto quanto havia na época da escravidão. Ainda hoje, o regime
escravista persiste no mundo sob formas de trabalho desumanas,
indignas e inaceitáveis para os padrões éticos que julgávamos ter atingido
neste início de século 21.
Uma organização britânica a Anti-Slavery International (mais antiga
entidade de defesa dos direitos humanos, fundada em 1823 para
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combater o tráfico negreiro), afirma que existem atualmente mais
escravos no mundo do que em qualquer período nos 350 anos escravidão
africana nas Américas. Seriam 40 milhões de pessoas vivendo hoje em
condições de vida e trabalho análogas às da escravidão – ou seja, quatro
vezes o total de cativos traficados no Atlântico até meados do século 19.
Ainda segundo a Anti-Slavery Internacional, a cada ano cerca de
800.000 pessoas são traficadas internacionalmente ou mantidas sob
alguma forma de cativeiro, impossibilitadas de retornar livremente e por
seus próprios meios aos locais de origem.
E lamentavelmente, o nosso Brasil aparece sempre com destaque nesta
lista suja. A escravidão é um tema que incomoda muita gente, porque
desmente esses nossos mitos mais arraigados, como o da fantasiosa
democracia racial. Mas precisamos enfrentá-los de forma corajosa. Essa
é uma atitude decisiva para resolver o problema da desigualdade social e
da violência decorrente do racismo e no Brasil.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

4►Nota-se a nível dos partidos políticos brasileiros uma falta
de visibilidade dos afrodescendentes no protagonismo político:
Na opinião do pesquisador Laurentino Gomes será falta de
interesse dos visados ou barreiras de preconceito?

4►Laurentino Gomes:
Até muito recentemente, a escravidão e a história negra brasileira era
tratada como tema secundário, quase casual, nos livros didáticos e na
historiografia oficial. Isso não aconteceu por acaso. Era resultado de um
projeto nacional de esquecimento, que procura esconder o protagonismo
africano na história brasileira.
Eu me surpreendi muito ao constatar o quanto as contribuições
africanas foram cruciais para a construção do Brasil. Elas podem ser
exemplificadas pela história de um homem anônimo, negro ou mestiço,
descendente de africanos escravizados, que teria sido o responsável pela
descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII.
Infelizmente, sabe-se muito pouco a seu respeito.
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O único registro que dele sobrou está numa passagem do livro Cultura
e Opulência do Brasil pelas suas drogas e minas, do padre jesuíta André
João Antonil.
Até recentemente, uma historiografia ufanista atribuía quase que
exclusivamente aos bandeirantes, todos homens supostamente brancos,
a façanha pela descoberta de ouro e diamantes e a consequente ocupação
do território brasileiro na primeira metade do século XVIII. Isso é
parcialmente verdadeiro.
Embora relegados ao segundo plano nos museus, livros e salas de aula,
negros e mestiços foram, muitas vezes, protagonistas, em vez de atores
secundários, nos grandes acontecimentos da história do Brasil.
O tráfico negreiro era menos aleatório e irracional do que se imagina.
Ao contrário do que, por muito tempo, sustentou a versão preconceituosa
e excludente do colonizador, os africanos escravizados que chegavam à
América não eram uma massa informe de mão-de-obra cativa ignorante,
selvagem, bárbara, despreparada para os desafios impostos pelas
diferentes atividades econômicas desenvolvidas pelos europeus no Novo
Mundo. Novos estudos têm demonstrado o oposto disso.
Os africanos escravizados não eram apenas commodities, mercadorias
como outras quaisquer, cujo valor e preço dependessem somente do
vigor físico ou da força dos músculos definidos pelo sexo, pela idade e
pelas condições de saúde. Além de seres humanos acorrentados e
marcados a ferro quente, os navios negreiros transportavam em seus
porões conhecimentos e habilidades tecnológicas da África que seriam
cruciais na ocupação europeia do continente americano. Uma dessas
tecnologias era justamente a mineração de ouro e diamantes em Minas
Gerais.
Essa recusa em aceitar o protagonismo negro e africano na construção
do Brasil continua presente ainda nos dias de hoje.
Basta ver as estatísticas, onde a nossa população negra aparece como
a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com
a desigualdade social crônica brasileira. Isso faz com que, por
exemplo, nas 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7%
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dos postos de direção e 6,3% dos cargos de gerência sejam ocupados por
negros.
Os brancos são também a esmagadora maioria em profissões
qualificadas, como engenheiros (90%), pilotos de aeronaves (88%),
professor de medicina (89%), veterinários (83%) e advogados (79%).
No meu entender, só a persistência de uma ideologia racista, que
recusa oportunidades aos negros, explica essas diferenças.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

5►Pelas notícias de domínio público somos informadas de
tempos a tempos que há pessoas a serem escravizadas e usadas
como se fossem objetos descartáveis.
Recentemente no Brasil foram descobertas mulheres que
trabalhavam como escravas domésticas sem nenhuma
remuneração.
(Em Portugal também houve alguns casos com moças africanas).
Pressupõem-se que seus patrões ‘sofram’ de complexos de
superioridade em relação à mulher, e pior às chamadas negras (ou
negros) considerados de menoridade intelectual.
- Ora… em sua opinião em que medida as ideias do século XIX do
“Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas” do francês
Arthur de Gobineau (1853-1855) continuam presentes no Brasil
do século XXI?

5►Laurentino Gomes:
O racismo brasileiro está em toda a parte, na paisagem, nas
estatísticas e no comportamento das pessoas. Somos um dos países mais
segregados do mundo, e isto sem necessidade de leis de segregação
racial, como aquelas que existiram na África do Sul e nos Estados Unidos.
O racismo produziu um sistema de castas na sociedade brasileira.
Basta observar quem mora nas periferias insalubres, perigosas,
dominadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, sem qualquer
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assistência do Estado brasileiro. Na maioria, são pessoas
afrodescendentes. Enquanto isso, os chamados “bairros nobres”, com
boa qualidade de vida, segurança, serviços públicos e educação de
qualidade, são habitados por pessoas descendentes de colonizadores
europeus brancos.
As estatísticas mostram um fosso enorme de desigualdade entre
negros e brancos no país em todos os itens analisados.
Estatisticamente, pobreza no Brasil é sinônimo de negritude. Com
raras exceções, quando mais negras a cor da pele, mais pobre é a pessoa.
Os descendentes de africanos ganham menos, moram em habitações
mais precárias, estão mais expostos aos efeitos da violência e da
criminalidade e tem menos oportunidades em todas as áreas, incluindo
emprego, saúde, educação, segurança, saneamento, moradia e acesso
aos postos da administração pública. Esse é um legado da escravidão,
mal resolvido no passado e que ainda hoje tentamos negar.
O verdadeiro racismo não se expressa apenas com palavras e
atitudes ofensivas, que a lei proíbe, mas na recusa em dar oportunidades
às pessoas negras ou afrodescendentes de se realizarem plenamente
como seres humanos. Esse é o famoso racismo estrutural, enfronhado na
nossa maneira de ser, de agir e de pensar.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

6►Sabendo que o historiador português J. P. Oliveira Martins
(1845-1894) contemporâneo de Gobineau era adepto das ideias
‘gobinistas’ de menoridade intelectual em que comparava o
cérebro do gorila com a do africano ‘negro’ – a um nível muito
inferior ao do ‘branco’ europeu… e que preconizava uma
mestiçagem do ‘negro’ não directa com o europeu, mas através
do árabe para ir melhorando a “raça” … apurando antes de se
misturar com o sangue do europeu ou ‘branco.’
Perante o agravamento do racismo no Brasil (e em Portugal) com
o aumento de discursos de ódio nas redes sociais, transportes
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públicos, escolas, nos campos de futebol, no dia a dia, nos
shoppings centre, etc.…
A questão que lhe coloco é…
- Para o estudioso Laurentino Gomes esse racismo aberto terá a
ver também com a falta de sensibilização desde a infância ao
ensino básico, nas matérias escolares?

6►Laurentino Gomes:
O racismo é um resultado natural da escravização de milhões de
africanos de pele negra, mas também uma forma de hierarquização de
poder.
Esta é uma das consequências mais profundas e duradouras da
escravidão africana nas Américas: o nascimento de uma ideologia
racista, que passou a associar a cor da pele à condição de escravo.
Por essa ideologia, usada como justificativa para o comércio e a
exploração do trabalho cativo, o negro seria naturalmente selvagem,
bárbaro, preguiçoso, idólatra, de inteligência curta, canibal, promíscuo,
“só podendo ascender à plena humanidade pelo aprendizado na
servidão”, na definição do africanista brasileiro Alberto da Costa e Silva.
Sua vocação natural seria, portanto, o cativeiro, onde viveria sob a
tutela dos brancos, podendo, dessa forma, alçar eventualmente um novo
e mais avançado estágio civilizatório.
Essa ideologia, no meu entender, permanece ainda hoje oculta nas
formas preconceituosas de relacionamentos entre brancos e negros no
Brasil.
O abolicionista Joaquim Nabuco dizia que escravidão havia
corrompido e deturpado para sempre a maneira como a sociedade
brasileira poderia ter se constituído. Banalizou a própria noção do
trabalho, uma vez que no Brasil escravista quem trabalhava era o negro.
Os brancos e fidalgos consideravam o trabalho indigno.
Disso resultou uma riqueza predatório, que procura extrair o
máximo de proveito dos recursos naturais e do trabalho mal remunerado
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das camadas mais pobres da população, sem contribuir efetivamente
para a construção de uma sociedade nacional justa, digna e cidadã.
Silvya Galllanni do VuJONGA:
7►O pesquisador Laurentino Gomes que sequela sociocultural
pôde verificar correlacionando com o longínquo tráfico de
escravos além oceanos, a saber:
a) No Brasil?
b) E na Europa ocidental?
[Nos EUA não pergunto porque obviamente continua latente e
agravada pelas manifestações depois do caso George Floyd
(25.05.2020).
Em Portugal dois meses depois (25.07.2020) surgiu o caso de
assassinato a bala em pleno dia, do ator teatral Bruno Candé de
origem guineense, deficiente motor de acidente.
A motivação do crime de ódio, segundo fontes oculares, terá sido
a de racismo perpetrada por um idoso, antigo soldado português
da guerra colonial em África contra as independências africanas.]

7►Laurentino Gomes:
Escravidão é hoje o assunto mais estudado e debatido na disciplina
de história em vários países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Portugal.
Mas observo abordagens diferentes em cada lugar.
Entre os brasileiros, o legado da escravidão é ainda um nervo
exposto que, ao ser tocado, dói. O racismo é um tema presente em nosso
cotiado, polêmico, delicado e politicamente sensível. Em Portugal
também se discute tudo isso, mas o olhar tende a ser mais de um ponto
de visto histórico, de um ajuste de contas como passado, do que
propriamente do enfrentamento de passivos sociais mal resolvidos.
Curiosamente, isso se reflete no tratamento gráfico da capa dos
meus livros nas edições brasileiras e portuguesas. No Brasil, três cores se
alternam nas capas da trilogia: preta, vermelha e branca. São todas muito
simbólicas da experiência da escravidão entre nós. E essa é mesmo uma
dor mais brasileira do que portuguesa.
VuJonga – Cadernos Literários | Momento Poético | artes e letras | Resenhas

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 43 – Agosto 2021 – Pág. 43/76

Em Portugal, a capa do livro tem cores mais suaves, na tonalidade
marrom e magenta, que lembra um mapa ou um documento antigo.
Portanto, remete mais ao aspecto histórico do assunto do que a uma
ferida social ainda a ser tratada e cicatrizada.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

8►O racismo nunca foi tão falado ultimamente como hoje. Ainda
em Portugal é um tema complexo, pois muitos não aceitam ou
não creem que o ‘país seja racista.’ Há sempre uma negação em
torno do assunto, mesmo entre algumas pessoas ditas
progressistas.
Sabido que cientificamente não existem raças, mas sim uma única
Espécie Humana que se foi misturando ao longo de milénios,
porque se insiste em chamar de raças humanas… raça negra,
branca ou amarela?
É um pouco como ‘diz’ o Professor Benjamin Isaac: “Raças não
existem. Racismo sim” …
Ora, no seu modo de ver, essa construção ideológica não-científica do termo “diferentes raças humanas” – não contribui
também para aumentar o ‘racismo’ pela ignorância?

8►Laurentino Gomes:
Negacionismo é uma expressão muito em voga hoje no Brasil. Tem
a ver com um processo de auto-engano, pelo qual tentamos desprezar as
evidências científicas relacionadas à epidemia da Covid-19, da
necessidade de isolamento social e da aplicação de vacinas.
O governo do presidente Jair Bolsonaro é negacionista por
excelência. Mas isso tem a ver com as nossas raízes históricas.
O Brasil sempre tentou negar e camuflar as dores e os sofrimentos
de sua história escravista. Incapaz de enfrentar o legado da escravidão, o
Brasil sempre procurou disfarçá-lo construindo mitos a respeito de nós
mesmos. O mito da suposta democracia racial é uma balela desmentida
pelos fatos cotidianos.
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A escravidão é, por natureza, um processo violento, repleto de dor e
sofrimento, uma experiência que se perpetua ainda hoje na forma de
racismo, pobreza e desigualdade social. A vida no cativeiro no Brasil foi
tão cruel e violenta como em qualquer outro território escravista da
América. A quebra da identidade e dos direitos dos escravizados era toda
baseada na violência.
Na África e na chegada às Américas, as pessoas eram capturadas,
estocadas, marcadas a ferro quente e leiloadas como se fossem
mercadoria. A fase inicial da vida do escravo no Brasil e no restante das
Américas era a mais difícil, repleta de provações. O escravo passava a
não ter vontade própria. Sua nova existência dependeria por completo do
poder do seu dono.
O simbolismo dessa nova identidade estaria nos rituais que em geral
acompanhavam os processos de escravização, como marcas feitas a ferro
quente no corpo do cativo, o uso de colares e pulseiras metálicas
indicando quem eram seus donos, o batismo em nova religião, o
aprendizado de uma nova língua e de uma nova maneira de se vestir e se
comportar e, por fim, a atribuição de um novo nome.
Nas ilhas do Caribe, os ingleses diziam que esse era o momento de
“temperar” (seasoning, em inglês) o cativo, ou seja, mostrar a ele quem,
de fato, mandava, quem era o dono e senhor do seu destino. Isso envolvia
uma série de torturas, físicas e psicológicas, até que o escravo se
“colocasse em seu lugar” – ou seja, o mesmo ocupado por animais
domésticos e de trabalho.
Segundo o padre jesuíta Manuel Ribeiro da Rocha, que foi
missionário na Bahia em meados do século 18, durante essa etapa, muitos
senhores de engenho do Recôncavo Baiano tinham o hábito deliberado
de surrar os cativos. Era a primeira providência que tomavam depois da
compra dos africanos.
Silvya Galllanni do VuJONGA:

9►Por outro lado, em Portugal, temos um “Museu” situado no
antigo mercado de escravos africanos em Lagos, no Algarve (c.
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1444?). Para atenuar o tema pesado fala-se que teria sido
primeiro um mercado de escravos ‘mouros’ e não de ‘negros.’
Por aqui se vê para desviar o assunto usa-se a ignorância na
definição de negro e de mouro que é a mesma coisa.
A palavra ‘mouro’ como sabe provém da palavra ‘mauri’ com que
os antigos romanos chamaram aos africanos do norte de África
pelo tom de pele mais escura… Pois mouro não é árabe …, mas
sim ‘negro’ islamizado.
PERGUNTA: No âmbito de esclarecimento mais público… ainda
sabendo que seja uma pergunta subjetiva … e se calhar sem
resposta… arrisco perguntar se… existiu algum projeto sério no
Brasil para criar um museu da escravatura que conte a verdadeira
história dos escravos africanos e de suas revoltas na luta pela
liberdade?

9►Laurentino Gomes: A melhor maneira de enfrentar a herança da
escravidão, que inclui o racismo e a desigualdade social, é pela educação,
pela leitura e, em particular, pelo estudo da história. Precisamos entender
e refletir sobre o que aconteceu.
O Brasil, maior território escravista do hemisfério ocidental até
meados do século XIX, nunca teve um grande museu nacional da
escravidão e da cultura negra. É uma prova do processo de apagamento
da memória africana. Museus, como se sabe, não são apenas lugares de
passeio e entretenimento. São locais de estudo e reflexão. Não ter um
museu com esse perfil é, portanto, parte desse projeto nacional de
esquecimento.
Acho que, oculto sob esse aparente desinteresse, existe um projeto
nacional de esquecimento.
O Brasil abandonou os ex-escravos e seus descendentes à própria
sorte depois da Lei Áurea. Abandonou também a própria memória da
escravidão.
Temos de enfrentar de forma corajosa e decisiva o problema da
desigualdade social e da violência decorrente do racismo e no Brasil.
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Também por isso eu sou a favor dos programas de cotas
preferenciais para afrodescendentes por duas razões.
A primeira é que essa política vem dando resultados concretos. As
estatísticas mostram um aumento no número de negros ou mestiços
entre os mestres e doutores nas universidades e em cargos mais
qualificados da administração pública e da iniciativa privada.
Ainda que lentamente, estamos abrindo espaços para essa parcela
da população que, no passado, sempre esteve sub-representada.
A segunda razão é que, mesmo sendo polêmica, a política de cotas
demonstra que o Brasil da democracia, pela primeira vez, topa o desafio
de enfrentar o legado da escravidão e corrigi-lo. Isso nunca aconteceu
antes.
O Brasil tem uma enorme dívida social com os seus afrodescendentes.
Precisamos corrigir isso urgentemente. E não podemos nos esconder
atrás de falsas e incorretas discussões a respeito de fatos históricos. ■ Fim
da entrevista de Laurentino Gomes ao ©VuJONGA cadernos literários por
Silvya Gallanni©, Lisboa, 15 de julho 2021
NB: E já agora, que tal no Brasil ficarmos a saber o verdadeiro nome do
chamado “Zumbi dos Palmares” (o “curandeiro de Deus” ou N’Ganga
N’Zambie) segundo apuramos – em kiKongo, idioma do Congo e de Angola,
Guiné Equatorial, e do Gabão com ligações etno-culturais com as ilhas de
São Tomé e Príncipe, antigo entreposto de escravos para as Américas. ●
Glossário:
N’ganga = médico; curandeiro; aquele
que cura. N’Zambie = Deus; Espírito
Supremo no Céu. Silvya Gallanni,
Lisboa, 15 de julho,
2021. (©VuJONGA
cadernos literários)
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ANEXOS

Laurentino Gomes
Mariana Godoy Entrevista com Laurentino Gomes - 10/01/20 - YouTube

A “árvore do esquecimento” faz parte da
tradição oral do Benim. Ninguém sabe se de
fato existiu. Mas sua força poética e simbólica
é inegável: ali os escravos se despediam das
memórias, raízes culturais, laços familiares e
de tudo que ainda os ligava à terra em que
haviam nascido.
Árvore do esquecimento ou da memória? – O “CASE” SANTA RITA (RIO
DE JANEIRO) (hypotheses.org)

«Árvore do Retorno em
Ajudá (Ouidah), Benin.»
Laurentino Gomes no Twitter: "Na jornada dos escravos rumo ao Brasil havia um ritual de
despedida. Era a “árvore do esquecimento”, ao redor da qual davam 7 voltas antes de embarcar
nos navios negreiros, como mostro neste vídeo sobre as pesquisas para o novo livro que lanço
na @bienaldolivro pela @GloboLivros https://t.co/Fw8iZ6kiJh" / Twitter

Antigo Mercado de Escravos - Lagos
Antigo Mercado de Escravos (Lagos) - ATUALIZADO 2021 O que saber antes de ir - Sobre o
que as pessoas estão falando - Tripadvisor

Moscavide [periferia de Lisboa]
Vídeo mostra idoso que matou homem a tiro
a ser imobilizado por populares | 25.07.2020
https://www.jn.pt/justica/video-mostra-idoso-que-matou-homem-a-tiro-a-ser-imobilizado-por-populares12466934.html

BNDigital
https://bndigital.bn.gov.br/

“It is estimated that by the early 16th century as much
as 10 per cent of Lisbon's population was of African
descent” in BBC – UK.
BBC - History - British History in depth: Africa and the Transatlantic Slave Trade

VuJonga – Cadernos Literários | Momento Poético | artes e letras | Resenhas

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 43 – Agosto 2021 – Pág. 48/76

BRASIL 1860: senhor e seus escravos / BRAZIL 1860: master and his slaves

Imagem:
Acervo:
Militão
Augusto
de
Azevedo/
Museu
Paulista USP.
Fonte:
Livro retrata
três séculos
de escravidão
no Brasil Extra Classe

ESCRAVOS NO BRASIL DE 1885
‘Partindo para colheita do Café.’ Marc Ferrez. 1885. Coleção Gilberto Ferrez. IMS

http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/sistema/wp-content/uploads/2008/06/senhoreseescravos.pdf
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168
anos
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IGREJA MATRIZ DE JAÚ
‘COMO TUDO COMEÇOU’
‘O Povoado’
‘Para o exercício de atos civis e religiosos, as famílias eram obrigadas
a atravessar a floresta por uma estreita trilha aberta a golpes de facão, até a
Capela de Brotas numa distância de aproximadamente 50 quilômetros
viajando em lombo de burro ou a pé. Cogitou-se, então, na criação de um
povoado, onde pudesse se construir uma capela e um cemitério ao menos.
Com esse propósito reuniram-se moradores da região na casa de Lúcio de
Arruda Leme. Isso aconteceu em determinado dia do ano de 1853.
A Primeira Capela Criou-se uma comissão composta por:
Bento Manoel de Maraes Navarro,
Tenente Manoel Joaquim Lopes,
Capitão José Ribeiro de Camargo e
Francisco Gomes Botão.
E Após outra reunião, ficou certo que a Capela fosse construída à margem
esquerda do rio Jaú e também a esquerda do córrego da Figueira e ainda
que a área do povoado teria 40 alqueires. Então, em partes iguais, Francisco
Gomes Botão e Tenente Manoel Joaquim Lopes doaram as terras.’

Data venia
Fonte: Paróquia Nª Sra, do Patrocínio
https://matrizjau.com/pagina/744372/matriz

“Egreja em
construcção na
cidade de Jahu”.
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JAHU E SUA
ANCESTRALIDADE

M

ais um ano, outro aniversário da nossa querida Jahu.
Completando seus 168 anos (em 2021) viemos ‘falar’ de
nossa ancestralidade. Sim, pois somos feitos de passado
e dos que fundaram essa linda terra chamada Jahu. Jahu, porque aqui
nos áureos tempos havia muitos peixes jaú, por isso esse foi o nome dado
a nossa terra roxa.
Os primeiros moradores dessa terra foram os índios Tupi-GuaraniKaingangue, devido as pescas realizadas por eles.
Conta-se numa lenda que um jovem chamado Ya-Hu, forte e grande
guerreiro desentendeu-se com seu pai chefe da tribo por causa de um
trato feito para manter a paz entre os Kaingangue e os Coroados. Tudo
por causa do amor de uma das moças da tribo. Perseguido pelos inimigos
Coroados o jovem Ya-Hu sem saída resolveu atirar-se ao rio para não ser
decapitado pelo inimigo.
O nome, dado pelo chefe Kaigangue e que mais tarde passou ao rio
e ao Município, significa o corpo do filho rebelde, porque o referido peixe
mostrava no dorso uma mancha de cor vermelha, iguais as que usava o
jovem guerreiro, que jamais voltou de sua guerra contra os Coroados.
A cidade de Jahu onde tudo que se planta, floresce, cresce e dá
muitos frutos. Nos idos de 1853 a cidade foi fundada. Logicamente depois
dos Bandeirantes praticamente dizimarem os ocupantes dessa terra, os
índios.
Uma das primeiras fundações da cidade foi o cemitério no centro da
cidade, onde hoje está a Escola Major Prado, o Mercado Municipal, e a
Secretaria de Educação.
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Nesse cemitério foram enterrados muitos índios, mas com o
crescimento da cidade os corpos foram transferidos em 1894 para o
cemitério Ana Rosa de Paula, situado na Avenida Frederico Ozanan, nº
1339.
Contudo para comprovar adiciono aqui algumas imagens que
carinhosamente a minha amiga e diretora Adriana Rossetto me forneceu.
Obrigada, minha querida. ■ Silvya Gallani 2021.
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História de Jahu
História de Jahu (historiadejahu.blogspot.com)
Chefe índio mbya-guarani

RECORDANDO
JULIO POLLI

pesquisador de
mérito de Jahu

Os Guarani-Kaingangue foram os primeiros habitantes de Jaú.
A imagem Esta Fotografia de Autor
Desconhecido está licenciada ao
abrigo da CC BY-SA

À esquerda: ‘Chefe de uma tribo Mbya Guarani visitando Yiria
(Misiones-Argentina) 2007.’ Autoria da foto: Carla.antonini

Julio Cesar Polli - YouTube

Jaú é a Cidade! vídeo
Jaú é a Cidade! - YouTube
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Coriolando: como esse misterioso homem
se tornou um personagem histórico de Jaú?
Criolando chegava para o velório antes mesmo
que a família soubesse da morte

Coriolando: como esse misterioso
homem se tornou um personagem
histórico de Jaú? - Solutudo
Por Bianca Somera
15/07/2021
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cultura é comunicação
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Como os Portugueses viram os Afro-Americanos em 1945
‘OS NEGROS EM NEW YORK’ (Ribeiro 1947,83)

How the Portuguese saw African Americans in 1945
‘THE NEGROES IN NEW YORK’ (Ribeiro 1947,83)
Excerpts from the book
‘In the Northern Seas’
from Portuguese
author Carlos Ribeiro
translated to English.
Full text in Portuguese.

TEXTO COMPLETO
EM PORTUGUÊS.
pp. 63/73
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Page 83 | ENGLISH

THE NEGROES IN NEW YORK |
VuJONGA magazine translation from Portuguese
CHRONICLES OF A TRIP TO ASSIST THE
PORTUGUESE CODFISH FLEET IN THE 1945 CAMPAIGN

ANY foreigner arriving in New York cannot fail to be surprised at
the large number of Negroes living there.
About a quarter of the population of New York are individuals from
negro race.
The result is that, at certain moments, we feel transported to
colonial cities.
Not because any city in Africa has as many negroes as New York,
where there are more than two million, but because of the proportion of
the white and negro population.
Evidently the predominance is of the white race. But such are the
activities of the Negroes that one wonders whether, in the more or less –
near future, if they continue to conquer the positions they already
occupy, they will not constitute a danger to the white race.

(...)
Página 83 | PORTUGUÊS

OS NEGROS EM NEW YORK | texto do original
CRÓNICAS DE UMA VIAGEM DE ASS1STÊNCIA Á FROTA
BACALHOEIRA PORTUGUESA NA CAMPANHA DE 1945

QUALQUER estrangeiro que chegue a New York, não pode deixar de
sentir surpresa ao verificar o grande número de negros que ali vive.
Cerca de um quarto da população newyorkina, é constituída por
indivíduos da raça negra.
Daqui resulta que, em determinados momentos, nos sentimos
transportados às cidades coloniais.
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Não porque qualquer cidade de África tenha tão grande número de
negros como New York, onde há mais de dois milhões, mas pela
proporção da população branca e negra.
Evidentemente que o predomínio é da raça branca. Mas são tais as
actividades dos negros que chegamos a pensar se, num futuro mais ou
menos próximo, a continuar a conquista das posições que eles já
ocupam, não constituirá um perigo para a raça branca.
(…)
Page 84 | ENG.
While in the theatres in Harlem – Harlem is the name of the Negro
neighbourhood – no whites are seen, at the "Radio City Music--Hall," or
any other in New York, a quarter of the spectators are Negroes.
And so, it is in every sector of American life, which has been
infiltrated by the usages and customs of that race, and even by its own
music.
Página 84 | PT.
Enquanto que nos cinemas em Harlem – Harlem é o nome do bairro
dos negros – não se vêem brancos, no «Radio City MusicHall», ou em outro qualquer de New York, um quarto dos espectadores
são negros.
E é assim em todos os sectores da vida americana, que se deixou
infiltrar pelos usos e costumes dessa raça e, até, pela sua própria música.
Page 85 | ENG.
What are the "foxes", the "slows" and more precisely swings?
Music and dance of savages who launched them to America where
they reached the first place, where they took root and from where they
were exported to Europe under the title of American music.
(...)
You will not suppose that we would wish that the Negroes were only
slaves and treated as such.
No!
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But... perhaps we could do without imitating them, giving them the
illusion that we were learning from them, because in this way, we will
conclude that the civilization we inherited and voluntarily and
unthinkingly gave up, reproducing and imitating the savages, was of
little use to us.
Página 85 | PT.
Que são os «foxes», os «slows» e mais nitidamente os «swíngs»?
Música e dança de selvagens que as lançaram na América onde
atingiram o primeiro lugar, onde se enraizaram e de onde foram
exportadas para a Europa com o título de músicas americanas.
(…)
Não vão supor que nós desejaríamos que os negros fossem apenas
escravos e tratados como tal.
Não!
Mas… talvez pudéssemos passar sem os imitar, dando-lhes a ilusão
de que estávamos a aprender com eles, porque desta forma,
concluiremos que para pouco nos serviu a civilização herdada e de que
voluntária e impensadamente abdicamos, reproduzindo e imitando os
selvagens.
Page 86 | ENG.
Europe, and in particular Portugal, knew how to civilize without
allowing themselves to be corrupted, except for one thing or another
coming from South America, where a wild instinct was clearly visible.
Compare, the reader, a waltz, a square or even a tango, with a «fox»
or a «swing». and tell me if there really isn't beauty and rhythm in the
former compared to the shambles of the latter?!!!
Notice then that, while we have all the physical conditions to dance
well the first ones, we don't have them for the swings, which is perhaps
why blacks, in their simplistic mentality, conclude that we, even for
savages, are no longer suitable...
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As a result of all this, they take on an air of great masters when they
cross the streets of New York in their Rolls-Royce, carrying a white
woman beside them with all the petulance that becomes irritating.
Of course, not all blacks own Rolls-Royce cars, but there are many,
many who have them from other makes.
Página 86 | PT.
A Europa, e nomeadamente Portugal, souberam civilizar sem se
deixarem corromper, salvo numa ou noutra coisa vinda da América do
Sul, em que nìtidamente se notava um instinto selvagem.
Compare, o leitor, uma valsa, uma quadrilha ou mesmo um tango,
com um «fox» ou um «swing». e diga-me se não há realmente beleza e
ritmo nos primeiros em comparação com o destrambelho dos últimos?!!!
Repare a seguir que, enquanto temos todas as condições físicas
para dançar bem as primeiras, não as temos para os «swings», motivo
talvez porque os pretos, na sua mentalidade simplista, concluem que nós
nem para selvagens já servimos…
De tudo isto resulta que se dão uns ares de grandes senhores
quando atravessam as ruas de New York nos seus Rolls-Royce, levando
ao lado com toda a petulância que chega a ser irritante, uma mulher
branca.
Claro que nem todos os negros têm automóveis Rolls-Royce, mas
há muitos, imensos que os têm de outras marcas.
Page 87
(...)
With the black women, the problem is less acute, but not without
ridiculous aspects.
American women have started to wear long pants, even in the
street, perhaps to be better confused with men, and the black women
have imitated them.
You could find them in great numbers wearing long pants of all
colours, but... the hair... frizzed, it was the devil!
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It really made a big difference between them and the white girls,
who always had such good hair. So, the whites took it upon themselves
to solve the problem for them, and today any black woman can, for a
few dollars, have straight hair...
Página 87 |PT.
(…)
Com as pretas, o problema tem menos acuidade, mas nem por
isso deixa também de apresentar aspectos ridículos.
Começaram as americanas a usar calças compridas, mesmo na
rua, talvez para melhor se confundirem com os homens e, as pretas,
imitaram-nas.
Encontram-se em grande número com calças compridas de todas
as cores, mas… o cabelo… a carapinha, era o demónio!
Estabelecia realmente uma grande diferença entre elas e as
brancas, sempre tão bem penteadas. Então, os brancos encarregaramse de lhes resolver o problema, e hoje qualquer preta pode, a troco de
alguns dólares, ficar com os cabelos lisos…
‘THE NEGROES IN NEW YORK’ | translated from Portuguese
Chronicles of a trip to
assist the Portuguese
codfish fleet in the
1945 campaign

A imagem Esta Fotografia
de Autor Desconhecido está
licenciada ao abrigo da CC BY-SA
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VUJONGA READERS BY COUNTRIES: AUGUST 2021 STATISTICS.
LEITORES DO VUJONGA POR PAÍSES: ESTATÍSTICA DE AGOSTO 2021.
Sumário

Mês Ago/2021

Visitas 403

Acessos 695

Tráfego 9MB

Origem dos visitantes
País / Country

Visitas

%

United States

198

49.1

China

47

11.7

Portugal

32

7.9

Canada

26

6.5

Ireland

11

2.7

Lithuania

10

2.5

Germany

9

2.2

Brazil

8

2

Turkey

8

2

Russian Federation

7

1.7

France

7

1.7

Desconhecido

6

1.5

Netherlands

6

1.5

Romania

4

1

India

3

0.7

United Kingdom

3

0.7

Anonymous Proxy

2

0.5

Georgia

2

0.5

Mexico

2

0.5

Sweden

2

0.5

Finland

1

0.2

Vietnam

1

0.2
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Argentina

1

0.2

Spain

1

0.2

Senegal

1

0.2

Europe

1

0.2

Hungary

1

0.2

Poland

1

0.2

Hong Kong

1

0.2

Indonesia

1

0.2

País / Country

Visitas

%

Fonte/Source
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Silvya
Gallanni

VuJonga – 1ª edição literária d’autora, 2017 / 2020 e-Livro: PT.
Silvya Gallanni: Fragrâncias Poéticas | HAiKAiS | Poetic Fragrances
https://rl.art.br/arquivos/7333123.pdf?1630514707
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in Plataforma digital VuJongamagazine.com
no Site do Escritor criado por Recanto das Letras em São Paulo, Brasil.
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VuJonga

vuJonga means East - ‘Rising Sun’ in
shiJonga language, traditional from
Mozambique’s capital from an old
baNtu cultural root (baKongo).
On extinction since 1975 due to
the ideological impositions.

vuJonga significa Oriente - ‘Sol
Nascente’ na língua shiJonga
tradicional da capital de
Moçambique, de uma antiga raiz
cultural baNto (baKongo).
Em extinção desde 1975 devido a
imposições ideológicas.
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