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Nos Ultimos vinte ecinco anos, a redefini~ afrocentrica das
literaturas afro-latino americanas tern gerado an:ilises cnticas edebates
te6ricos muito produtivos sobre aquesta<> da "autenticidade" na forma
como a "fa\a" se insere nos escritos da America Latina1• Entretanto, ao
lidar com as literaturas e culturas da America "Afro-Latina", nan me
preocupo com questoes de autenticidade, mas sim com urn fator que e
centralse tomarmos a"AmericaAfro-Ultina" como urn sistemaconceitual
ou especulativo. Refiro-me aquesta<> da hibridiz~ edo hfbrido ou,
mais especificamente, do mulato como marco te6rico paraler esselugar
chamado "America Afro-Latina". Alem de tentar introduzir uma
consciencia hist6rica na discussao contemporanea do conceito de
hibridiz~, mostrarei como este continua profundamente entranhado
nos discursos afro/p6s-coloniais - inclusive nos discursos vindos de
autores auto-identificados como "negros" daAmericaLatina edo Caribe.
Aprimeiraparte deste trabalho envolve uma discussao hist6ricoconceitual sobre 0 hibridismo, a' partir do modo como ele tern sido
posto em jogo dentro devanos paradigmas bio-culturalistas daAmerica
Latina, dos Estados Dnidos e da Europa. Passo enta<> adiscussan do
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conceito de Atlantico Negro [B!tlck Atlantic] elaborado por Paul Gilroy,
e a uma crftica aos varios modos como latino-americanos tern
conceitwdizado 0 hibridismo. Para concluir, focalizo 0 romance afropanamenho Chombo, escrito em Los Angeles, California, por Carlos
WIlson, sob 0 pseudonimo Cubena, epublicado em 1981, em espanhol,
pelas Ediciones Universal em Miami, Florida. Embora relativamente
desconhecido para os estudiosos e pesquisadores das culturas do
Atlantico Negro, 0 romance aponta claramente na dir~ de urn dos
capitulos ainda nan escritos da historia da diaspora africana naAmerica
Latina. Voltarei a esse ponto mais tarde neste ensaio. Alem do mais,
Chomho nos proporciona urn ~o adminivel, tanto para repensar
quesroes como 0 pluralismo cultural, afo~ daidentidade nacional,
racial eetnica, as diasporas e0 proprio hibridismo no chamadoAtlantico
Negro, quanto para trazer atona 0 carater romantico do conceito etnoregionalista de Gilroy.

Sobre 0 hibridismo

o hibridismo nao e apenas urn fenomeno sexual, social e

cultural, ou urn modelo conjectural para se pensar a produ~ escrita e
a dinamica social da Amenca Latina, mas tambem urn ideologema, ou
seja, uma unidade basica de analise do discurso multifacetado,
polissemico eideologico daidentidade cultural eracial naAmerica Latina
eno Cari1Je2. Ugando entre si quest5es de ~ politica esexualidade, 0
hibridismo desempenhou urn papel preponderante nos discursos
cientificos, politicos e sociais do secuIo 19. Mesmo tendo diversos e
contlituosos contomos politicos, a n~o de hibridismo esteve, por
exemplo, no centro (1) do argumento poligenista, (2) da tese da
amal~, (3) da versao negativa dessa tese, (4) do argumento da
decomposi~ao e (5) da subdivisao do hibridismo em especies
"pr6ximas" e "distantes"3. Do final do secuIo 19 em diante, quando 0
discurso do hibridismo foi reconfigurado, a partir da substitui~ da
ideia cientifica de degenera¢o por grandes teorias de regenera¢o, 0
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hibridismo permaneceu como figura central da maior parte das utopias
bio-culturalistas presentes na America Latina, entre as quais a "nossa
Amenca mestifi' Oose MartI'), a "~c6smica" Oose Vasconcelos), a
"corcubana" (Nicolas Guillen), a"democraciaracial" (GilbertoFreyre),
a "transcul~ (Fernando Ortiz), 0 "cafe com leite" (Partido Acci6n
Democciti.ca Venezuelana) eo "real maravilhoso" (Alejo Carpentier).
De modo semelhante, 0 hibridismo est! expresso em modelos bioculturaisarticulados mais recentemente nos Estados Unidos enaEuropa,
por inte1ectuais das diasporas latino-americana ecaribenha, tais como
os que aparecem nos conceitos de fronteira e consciencia da mesti~
de Gloria Anzaldua (Borderlands/La Frontera, e "Mestiza
Consciousness", 1987); da ilha que se repete, de Benitez Rojo (UJ isla
quese repite, 1989); ou doAtlfultico Negro (TheBlackAtlantic, 1993),
de Gilroy. Minha sugestfu>eque esses paradigmas contemporaneos sejam
lidos, em parte, como leitmotif das teorias latino-americanas mais
antigas, ou seja, como novos desdobramentos do hibridismo no final do
secuIo 20, ja que est! claro que 0 conceito de hibridismo "muda ao se
repetir, mas tambem se repete ao mudar"4.
Exploremos rapidamente 0 conceito apresentado por Gilroy,
que euma <las mais recentes invoca~Oes te6ricas de hibridismo no
discursop6s-colonial. Afo~ transnadonal eintercultural que Gilroy
denomina Atlantico Negro enao s6 uma cri~ hfbrida resultante da
inte~ de Africa, Europa eCaribe, como tambem 0 locus apartir do
qual se articu1a uma resposta nitidamente negra (ainda que ht'brida) a
modernidade; isto e, uma resposta baseada numa "consciencia dupla"
(termo tornado de emprestimo aDu Bois) de estar ao mesmo tempo
dentro (como europeu) efora (como negro). Alem disso, amedida em
que Gilroy critica 0 nacionalismo negro e as tendencias afrocentricas
atuais por recorrerem a raizes africanas "puras", e convida 0 leitor a
imaginar 0 Atlfultico Negro como uma fo~ desenvolvida nas VaTIas
rotas onde os povos africanos foram inicialmente dispersos pelo sistema
da escravidio, ele esta, a meu ver, redefinindo hibridismo como
diasporiztlfao 5, como forma de disjunfl10 que desestabiliza 0
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hibridismo, tanto como sfntese - evidente noproprioprocesso de
conceitualizaftio da formafao diasporica que ele denominou
Attantico Negro - quanto como simhiose6 - constatada na
((conscrencia dupla" de ser ambos ao mesmo tempo. 0 termo e bern
sucedido na medida em que consegue a desestab~ do hibridismo
enquanto sintese e simbiose, ao coexistir simultaneamente com essas
ideias, como urn modo composto, comp6sito epoli~ico. Meu emprego
do termo hibridismo como modo poligemco de ser/estar no mundo vai
alffil da defini~ de "heterogeneo" por Cornejo Polar, ondeheterogeneo
denota "status s6cio-cultural duplo" que resulta do "entroncamento
conflituoso de duas sodedades eduas culturas711 •Ao contrario, proponho
a n~ de poligemco como disjun¢o e multiplicidade, ao inves do
resultado de negocia~oes dialeticas entre duas entidades ou de
identidades opostasS. De qualquer fonna, minha n~ de poligemco
- tentando fugir tanto do pensamento bin3.rio quanto do essencialismo
implfcito na n~ de duas sociedades, culturas ou momentos originais
(ou originarios), da qual emerge 0 terceiro mundo - tern mais aver
com a n~ de '1erceiro es~o", de Homi Bhabha9, do que com ade
conscienciadupla, de Du Bois, ou com ade heterogeneidade, de Cornejo
Polar.
Assim como no conceito de Atlantico Negro, 0 hibridismo
tanlbemfoi usado comosfntese esimbioseno contexto daAmencaLatina.
Na primeira modalidade, 0 hibridismo serviu (pelo menos no discurso
cientffico) para criar uma identidade nova e estavel (seja mulata ou
mesti~) a partir da fusao <las duas identidades que a engendraram.
Assim, no sentido de fusao, 0 hibridismo esta profundamente implicado
nasusten~ do modelo assimilacionistade hegemonia racial ecultural
promovido pelo estado no Caribe e em paises da America continental
tais como 0 Brasil, a Colombia, a Venezuela, e 0 Mexico. Dada sua
qualidade procriativa - como amal~ racial eJou cultural deve-se notar tanlbem que 0 hibridismo e "naturalmente" parte da
polftica da heterossexualidade, transformando aquilo que egeralmente
considerado urn ato transgressor de desejo racializado (entre brancos e
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negros, por exemplo) em urn atoIpaeto sandonado pela ret6rica semioficial. Naverdade, virtualmente todas as utopias centrndas no hibridismo
que surginun na America latina, sobretudo a partir do sCculo 19 (tais
como 0 branqueamento, a rflfa c6smica, a cor cuhana, eo cafe con
leehe, entre outros), dependiam explidtamente do sexo heterossexual e
inter-racial qualiftcado para futuramente alcan~ a"sfntese feliz" que
produziria a "quinta~' (seja eta mulata ou mesti~), uma nova ~
hist6rica dotada de atributos meta-raciais lO ,
Como simbiose, por outro lado, 0 hibridismo deu lugar auma
pletora de r~Oes homo-sodais (e as vezes homoer6ticas) altamente
complexasIl . Adiferen~ do hibridismo-como-sfntese, 0 hibridismocomo-simbiose nao cria uma nova forma estivel, mas tenta equilibrarse entre as duas formas, discursos ou sistemas, resultando no que Du
BoiseCornejo Polar denominaram respectivamente "consdendadupla"
e"status s6cio-cultural dual", eque eu preferiria caracterizar como urn
equil{brio inquieto. Como equihorio inquieto ou instivel, 0 hibridismo
tern servido debase paramodos originaisecriativos que artistas, polfticos,
cnticos culturais edentistas sociais encontramparanegociaroS contatos
permciveis eagrande promiscuidade entre os vanos povos eculturas
das Americas - alem de ter permitido abordar as tens5es de ser tanto
africano, indio, indiano, ou ashltlco quanto europeu. 0 problema que
vejo nas interpre~Oes de hibridismo como sintese ou como simbiose e
que ambas esHio firmemente enraizadas numa 16gica bimiria e
estruturalista, incapaz de equacionar a fenomenologia de uma ordem
mundial baseada na episteme do trans.
Na verdade, contrana ao pronunciamento de Gilroy de que no
novo mundo as identidades africana, india e indiana, por urn !ado, e
europeia por outro "parecem se excluir mutuamente"12, eu diria que
pelo menos desde 0 seculo 18 vanas partes do AtlfuItico Negro, como a
Jamaica e 0 Brasil (para citar apenas dois exemplos com hist6rias
coloniais bern diversas)13, com~ progressivamente a ter algumas
dessas categorias (particularmente a africana e a europeia) como
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mutuamente influentes, primeiro na propria defini~ do habitante do
novo mundo - criollo (em oposi~ ao Velho Mundo) - e, no skulo
seguinte, "americano" (em contraste com europeu, africano ou fndio).
Na verdade, penso que sO no final do 00 19, com anova dimensao
de americanismo propostaporJose Ro<Io, eque essas categorias passam
a se excluir mutuamente no discurso da /atinidatJ, que insiste numa
idmtidadelatino-americana espiritual superior airracionalidade sensual
desordenada de Caliban e aos abjetos valores prngm3ticos da cultura

anglo-americana.

EsO a partir dos anos vinte, no entanto, e em paises como

Mexico, Cuba, Venezuela e Brasil, eminentemente mesti~os, que os
discursos politico-cientifico elou esteticos, promovendo ativamente as
ioo.as de hibridismo-como-fusao, mestizaje cultural ou antropofagia,
como parte do projeto de mode~ e reconfi~ nacional na
cultura, na politica enas artes, tornam-se capazes deintegrar eategorias
tais como africano, fndio e europeu em r~ isomorficas. Assim,
eategorias privilegiadas como mesti~ ("~a de bronze") e mulato
("cafe con leche" ou "color cubano") vao se tornar emblernaticas de
urn tipo nacional e de ~ racialmente democriticas14• Na verdade,
alem das nomenclaturas, em virtualmente toda a extensao da America
Latinanegra, com ex~ do Haiti- que adotaoficialmenteaideologia
da negritude -, a constru~ da cultura nacional e da identidade
cultural nacional seapoiasobre a n~ de hibridismo racial ecultural,
e nao de pureza (seja negra ou branca, africana ou europeia).

mbridismo e escritura
Desde ametade do skulo19, escritores da Amenca Latina tern
procurado antropofagizar, ou seja, apropriar-se da cultura de outros
atraves de "~", etnia, classe ou sexualidade. No caso de "~", muitos
escritores (principalmente pessoas nostalgicas do sexo masculino,
brancos ou identificados como til, de classe media, ealgumas do sexo
130

o HIBRIDISMO NO ATLANTICO NI!GRO DO SUL

feminino) fantlSiam sobre 0 cruzamento com outra ~ alcan~do
variadasnuances do que eu chamaria de "sfndromedo negro[ou indio]por-dentro", uma posi~ao de sujeito controvertida, facilmente
reconhecive1, por exemplo, nos romances de Jorge Amado e Alejo
carpentier, em praticamentetodaapoesia negristados anos vinte etrinta,
etambem na obra cntica de etnOgrafos culturais como Gilberto Freyre,
Fernando Ortiz, Lydia Cabrera ePierre Verger, entre muitos outros. Esse
tipo de transmi~, como Robert Young sugeriu recentemente, "e a
forma tomada pelo desejo colonial, cujas fantasias eobjetos de ~
foram certamente cfunplices do colonialismo", mas tambem, ede forma
paradoxal, do saber15•
Aaplica~ do conceito de "desejo colonial" no contexto
culturaldaAmenca Latina, no entanto, exigea diferen~ entre modos
intemos e extemos de colonialismo, e entre as diferentes formas de
alteridade por e1es produzidas. No contexto latino-americano, o(a)
escritor(a) crlollo(a) branco(a) ou identificado(a) como tal, alem de
ter sido primeiro urn sujeito colonial edepois neocolonial, foi tambem
urn agente colonial intemo em r~ aos outros - escravos, negros
ou mulatos, indios, pobres, mulheres, quem quer que e1e(a) desejasse
colonizar, ou seja, descobrir, explorar, definir, esobretudo disponibilizar
para uma "mistura", exercendo assim 0 que se chamou de ''v~
antropofagica" do escritor latino-americano 16 • Poder-se-ia tambem
argumentar (embora, admito, com menor prov~) que alem de ser
lida como forma de "desejo colOnial", tal transmi~ poderia ser
interpretadacomo expressao do interclmbio entreas diferentes "~"
e culturas mapeadas pe10 processo de transcultu~ inte1ectual nas
Americas. Pois como Gilroy ja observou, ecoando Edward Brathwaite,
Nicolas Guillen, Fernando Ortiz, Gilberto Freyre, Edouard Glissand, entre
outros dalista deautores que tern teorizado sobre0hibridismo no Caribe
e na America Latina, "as culturas reflexivas, a consciencia dos
colonizadores europeus eas consciencias dos africanos que eles
escravizaram, as dos indios que e1es mataram eas dos asiaticos que e1es
puseram em trabalho for~ado nao [... ] estavam hermeticamente
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separadas umas <las OUtras"17, pelo contcirio, havia (e continuahavendo)
urn "hibridismo e [uma] mistura de im inevitiveis' '18 entre etas.
De faro, desde Inca Garcilaso, os ffiCritores latino-americanos
jamais deixaram de representar e10u estudm' 0mecanismo dosintricados
processos de contato, intrusao e fusa«> cultural. Indo mais alem, eu
sugeriria que ler suas obms eler ahist6ria hibrida da regia«>. Por outro
!ado, ate bern recentenlente, a maioria dos autores da Amenca Latina
nao abordava ameclnica do hibridismo como disjun¢o, em lugar de
si'ntese ou simbiose, 0 que necessariamente revelava urn hibridismo
excentrico, rndiad epoligemco. Nesseaspecto, Chvmbo representauma
grande contribui~ 1100 s6 aos estudos cIa diaspora africana, como
tambem ao debate contemporaneo sobre hibridismo.
Antes de discutir Chvmbo com mais detalhe, gostaria de fazer
umabreveanalise do termo seminal re-significado por Gilroy, 0AtJantico
Negro (embora, por questao de prectsao eu devesse me referir a ele
como 0AntIantico Negro do NorteI9). Gostaria de prefaciar essa breve
critica ao mapeamento desse es~ transnacional felto por Gilroy com
uma ci~ elucidativa de The Repeating Island que <liz: "a. C. [antes
do Caribe], 0AtIantico nem mesmo tinha nom&O". Ainda que alguns
possam equivocadamente ler minha escolha para a ci~ como uma
inv~ chauvinista da terra natal, ja que me coloco totalmente como
mulher caribenha, na verdade pretendo usar a ci~ de Benitez Rojo
como estrategia para contra-argumentar 0olhar anglocentrico de Gilroy.
Ate onde sel, apenas urn cntico escreveu chamando aten~ para 0
anglocentrismo de The BlackAtlanttc, de Gilroy, ou, em outras palavras,
para 0 "posicionamento norte-atlantico/europeu" do sujeito que
escrev&l.
Eu tambem discordo de Gilroy nesse sentido. Insisto que ele

deveria ter intitulado seu livro 0 Attanttco Negro do Norte [The Black
North Atlanttcl, ja que noo leva em considera~ao a maioria dos
territ6rios ao sui do Tr6pico de--€3ncer (a maior parte do Caribe, a
America Central eado SuI), ou seja, precisamenteas areas que, segundo
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historiadores e cart6grafos da diaspora africana, receberam a maior
porcentagem de africanos nas Americas e que sao absolutamente
ignoradas22 • Na verdade, Gilroy age como outros crititos culturais da
Gra-Bretanha e dos Estados Unidos que parecem reconhecer apenas
superficialmente a America Latina Negra, com exce~ao daJamaica e do
Haiti. Acredito que essa negligencia se deve a uma leitura metonimica
das Americas, que privilegia alguns lugares (Estados Unidos eJamaica)
e os trata como se eles constitufssem e pudessem sintetizar a totalidade
das Americas ou, mais especificamente, atotalidade da diaspora africana.
Urn intelectual de culturas atlanticas negras, incluindo adiaspora africana
no Atlantico SuI, teria certamente que inserir a America Latina ao
construir 0 paradigma para seus estudos. me se engajaria, sem d6vida,
numa area que, por causa de suas pr6prias especificidades hist6ricas,
resiste aquele crier claramente romantico, ou ut6pico, dacomunidade
etnica que Gilroyatribui ao AtIantico Negro, com base\nurna tipologia
que percebo ser delineada em seu livro. Gilroy caracteriza toda ~ssa
enorme area como tendo (1) urn nome coletivo, 0 negro (como em
AtlanticoNegro), (2) ummitode-origem,aescravidao, (3) urnterrit6rio,
o Atlantico (a norte do tr6pico de Cancer, e claro), (4) uma hist6ria
compartilhada de desterritori~ao e opressao por europeus, (5) uma
cultura especffica compartilhada e (6) urn senso de solidariedade
diasp6rica.

o primeiro problema que vejo na poetica do Atlantico Negro
elaborada por Gilroy e a ausencia de nuances num livro cujos alegados
principios norteadores seriam exatamente as figuras da disjun~ao, da
itinerancia e do hibridismo. Na verdade, a primeira pergunta que me
veio ao ler Gilroy foi: quais fo.ram os efeitos dossistemas opostos de
hegemonia racial atuantes nas Americas (isto e, 0 "modelo de
assimila~ao" da incorpora~ao racial promulgada na Amenca Latina
contra 0 sistema ~inario,separatista, ainda em jogo nos Estados
UnidoS23)? Porque esses sistemas nao sao sequer mencionados? Gilroy
parece menosprezar esse pequeno mas importantfssimo detalhe
hist6rico. Ameu ver, embora seja nao s6 possfvel como desejavel que se
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criem nexos entre partes da diaspora africana, etambem importante
reconhecer, junto com Sidney Mintz eBenitez Rojo, que as experiencias
dessa diasporaforam caracterizadas porformas diferentes de estruturas
eor~ sociais, daf terem nuanceswriadas. se Gilroy tivesselevado
em consi~ as especificidades dos sistemas de hegemonia racial
que se desenvolveram nas Americas, s6 para dar urn exemplo, acho que
teria que repensar sua fonn~, particularmente as ideias de hist6ria
compartilhada ecultura especifica compartilhada, alem do sentimento
de solidariedade diasp6rica com que ele descreve ecircunscreve essa
comunidade etnica. sem sombra de dUvida, algumas dessas eategorias,
principalmenteas de nfunero tres, quatro eseis, parecemextremamente
problerruUicas se lidas, por exemplo, no contexto da narrntivadadiaspora
africanaconstruidapor Cubena emseu romance Cbombo 24•Assim, como
mencionei no com~o deste artigo, ler Cbombo nao servini s6 como
vefculo para repensar questfies de pluralismo cultural, de fo~ de
identidade racial, etnica e nacional, de diasporas e de hibridismo no
chamado AtIantico Negro, mas tambem para trazer atona 0 caciter
romantico do conceito etno-regionalista de Gilroy.

Chombo: urn texto disjuntivo
Romance autobiognIDcO ficcionalizado, Chombo descreve as
experiencias de uma parte significativada pop~ negra no Panama:
os negros procerlentes das Antilhas briwcas, chamados pejoralivamente
de "chomboo", que foram parte da mi~ ao Panama nos moo 19
e20, ao contr3riodos "negros coloniais", que chegarnm comoescravos25•
o Panama, assim como atruUoria dos paises do AtIantico Negro do Sui,
teve escravoo africanos. Sob aCgide das coroas portuguesaou espanhola,
os africanos foram trazidos para seus respectivos dominios no novo
mundo para trnbalhar, principalmente emfazendas coloniais eem minas,
efomecer amao-de-obra necessaria para desenvolver ainfra-estrutura
das pr6speras cidades portuanas por toda acostados imperios ibencos.
Por volta de 1850, entretanto, quando os ventos da modernidade
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com~aram a soprar sobre a estreita cintura
como a constru~ da Ferrovia Trans-fstmica,

das Americas, projetos
em 1849, eo Canal do
Panama (tentado antes sem sucesso pelo engenheiro frances ~, e
depois porobrado governo dosEstados Unidos, de 1904a1914) exigiram
nova infusao de mao de obra barata. Atendendo a esse chamado, e
atraidos pela promessa de empregos tempocirios emelhores saIarios,
milhares de negros pobres de ilhas socialmente conturbadas e
economicamente exauridas do Caribe britfulico migraram para aregiao
norte da 'Republica de Colombia', ou Panama a partir de 190326• Ao
registrar tal mi~, Chomho pOe em relevo urn fato muito importante:
ao se falar da diaspora negra nas Americas deve-se usar 0 plural
(diasporas), como forma de reconhecer oW so as vanas Totas pelas
quais os povos africanos foram originalmente dispersos, mas tambem
movimentos de diasporasubseqiientes por tod~ 0 eartbe e peIas Americas
Central edo Sui. Se a travessia do Atl3ntico em Davios negreiros define 0
primeiro momento dami~ (ou diaspo~) transcontinental em
massa da Africa para as Americas, 0 segundo momenta estaria nessa
tentativapalimpsestica de sobrepor urn verniz de modernidade as rufnas
do Plantation 27•
Mas Chombo etambem a historia de lito e sua "familia",
chegados ao Panama, vindos daJamaica, na primeira decada do secuIo
20, para trabalhar na constru~ do Canal; e a historia de urn garoto
(lito) e de urn povo, que em meio a uma intensa discri~ e a
preconceitos etnicos por parte de n~os coloniais, mesti~os ebrancos,
permaneceram como pessoas das fndias Ocidentais por heran~ mas
identificados como panamenhos por posidonamento geo-historico28;
alem disso, Chombo eahist6ria de urn rapaz afro-antilhano-panamenho
revoltado, em auto-exflio nos Estados Unidos, lugar que considera
"menos pior" do que 0 Panama em termos de discrimina~ao e
preconceito raciais29 (p. 14).

Finalmente, seguindo amelhor tradi~ cultural eliteciriaafrocaribenha, Chombo ea historia de lito de volta acasa, sua luta para
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descobrir sua pr6priaidentidade no deciframento da alegoria das ''tres
pulseirds de ouro" que supostamente pertencenun a sua mae, motivo
central da narrativa. Embora nessa busca pessoallitO nunca encontre
respostas, 0 ato de ler acaba esclarecendo ao leitor a genealogia das
''tres pulseirds de ouro", contada inicialmente no Reino da Morte pelo
espfrito mais velho entre os ancestrais africanos, e, no capitulo final do
romance, pelo narrador-tartaruga. Segundo esse Ultimo narrador (0
romance tem vanos), os tres braceletes africanos haviam sido urn
presente valioso para a cIa dos Onftefos, os fundadores da ddade de
Nokor6, naAfrica, ofereddos por sellS aliados em Cuzco, Chichen Itza e
Tenochtitlan (referencia 6bvia aos tres grandes imperios precolombianos). Anos depois, e apOs 0 sangrento massacre de Nokor6
- quando os sobreviventes foram acorrentados ecolocados em navios
negreiros rumo ao tal novo mundo que eles jatinham conheddo (oudo
qual ja tinham ouvido falar)30 -, uma das jovens Onftefo conseguiu
esconder os tres braceletes de ouro. Ainda mais tarde, as pulseiras
reapareceram em Xaymaca-Nokor6, urn quilombo de escravos fugitivos
naJamaica. Ap6s tres secuIos, os tres braceletes chegaram ao Panama,
quando 0 navio Telemac031, carregado de negros antilhanos destinados
a trabalhar na constru~ do Canal do Panama, baixou suas ancoras no
porto de Cristobal, depois de sail' de Kingston,Jamaica, onde Nenen, urn
dos passageiros, haviaencontrado umameninaetres braceletes de ouro
ao lado de uma mulher morta. Devo explicar que antes de isso acontecer
no romance, nOs, leitores, jatfnhamosficado sabendo que FrancisWilson,
descendente da cia dos Onftefo cujos ancestrais africanos fundaram
Xaymaca-Nokor632, tinha ido para 0 Panama -lembrando a jornada
mftica de Telemaco - em busca de sen marido George Wilson, 0 qual,
por sua vez, fora ate Ia para procurar tres irInios de sua mulher euma
prima, Eleonora Dehaney. Abusca de Francis Wilson foi frustrada, eela
voltou aJamaica doente ede maos vazias, mas nao se afastou da beira
do navio que alevaraao Panamaeque atrouxera de hi. Assim, ela acaba
morrendo no cais com uma crian~ nos b~os (a menina achada por
Nenen antes de partir para 0 Panama).
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Por meio dessa historia cheia de lendas elabirintos, tomamos
conhecimento do pouco que ha para saber sobre os parentes
consangiiineos de lito: sua avo era a mulher morta no cais, sua mae
(Abena Mansa) era a menina encontrada ao 1000 dela, usando as
pulseiras de ouro. Aprendemos tambem que "familia", da mesmaforma
que comunidade, tern pouco a ver com sangue, pois nem Nenen nem
PapaJames, adorados "avos" de litO no romance (p. 16), sao realmente
parentes de sangue.
Quaseno final do romance, litO percebe que perdera um tempo
precioso em procura da ''verdadeira e completa historia dos tres
bracel~ de ouro emParis, Londres, Roma, NovaIorque, Rio deJaneiro"
(p. 92), em vez de procurar por eta, digamos, "em casa". Mas chega a
essa conclusao tarde demais, quando 0 corpo ainda momo de Leonora
Dehaney- primade sua avo biologica, Unica pessoaviva que talvez lhe
pudesse revelar a''verdadeira [e supostamente completa] historia" dos
tres brace1etes (e de sua genealogia-enquanto-raiz) - esta acaminho
do necrotCrlo.
De forma alegorica, ahistoria das tres pulseiras de aura revela
a futilidade da busca de identidade individual ou coletiva atraves das
metaforas de sangue e genealogia. Como 0 (omance deixa claro, 0
processo de diaspo~ e hibridiz~ (nas VaTIas maneiras como
pode ser definido) esvazia por completo as no~oes de "pureza" e
"autenticidade", torna-as etereas. Sendo assim, 0 romance nos sugere
que aidentidade se constroi na temporalidade do es~ edo lar.

Conclusio
Como espero ter demonstrado, ha base para um dialogo
produtivo entre Chombo eo texto deGilroy, baseado, entre outras coisas,
nas respectivas elabo~Oes de seus conceitos - 0 de rafzes versus
roms (roots versus routes) eo de waspora(s). Entretanto, como eu
tentei explicitar, tal dialogo simultaneamente questiona a imagem
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romantica ehomogenea da diaspora africana incorporada no conceito
de AtIantico Negro construfdo por Gilroy. Do mesmo modo, 0 texto de
Cubenaquestiona (e ao questionar contraria) as proscri~Oes eassun~
mobilizadas pelo discurso latino-americano que de certaforma celebra
ohibridismo ea mesti~m. Enquanto os discursos residentes demuitos
intelectuais latino-ameri~os teorizaram amesti~ como umaforma
de con~, como am~a acivili~, amodernidade e ao
progresso, para outros amesti~ significou precisamente 0 contrario:
trata-se dasaida para cruzarainfame "linhadacor" ~ pelo sistema
escravista. Nesse contexto, possuindo as marcas definidoras do fenotipo
branco, elou expondo osatributos culturais associados aessencia branca,
isto e, forjando aessencia branca, representaram urn meio de se elevar,
junto com a ~ elou acomunidade, acima da infame "linha negra",
como 0 abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco a chamaria. Mais do
que isso, eimportante sublinhar que urn nUmero signifieativo de lideres
religiosos, politicos e intelectuais, bem como de artistas, escritores e
outros ativistas, em toda aextensao das comunidades afro-americanas e
afro-europeias da diaspora africana reagiram intensamente contra a
n~ de mesti~em-como-branqueamento descrita acima, porque,
como eles defendem, a mesti~em-como-branqueamento ao mesmo
tempo promove e representa 0 genocidio racial e etnico. Chombo
claramente endossa essa posi~. Na~ de litO, a mesti~-como
branquedlllento euma forma de "m~." (p. 28), uma forma lenta
eterrivel de auto-ani~. En me aventuraria ainda aargumentar que,
apesar dessa poetica afrocffitrica endossada abertamente, Chombo e
urn texto que por sua propria poetica mesti~ ou ht'brida, textualiza 0
leitmotif dessa tradi~ao discursiva altamente problematica que ea
mesti~em - pelo menos em sua en~ cultural-, tradi~
alias que 0 livro ataea tao intensamente eque por fun, e acima de tudo,
rejeita33• Alem disso, considerando-seapropriahistoriado envolvimento
de Cubena com a estetica eas pciticas culturais afrocentricas de base
americana, alem de sua posi~ ideologica explicitada no texto (uma
posi~ parcialmente formada pelo movimentoBlackPower, nosEstados
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Unidos), talvez fosse mais apropriado Ier Chombo como urn texto
verdadeiramente Black Power, no sentido de que ele investe 0 negro de
poder, tendo mais adever aos movimentos negros da Africa, do canbe
(no ingles eno frances) edos Estados Unidos, do que aliteratura afrohispfullcaconvencional ou aos discursos p6s-coloniais de baseeuropeia.
On talvez, como gostaria de propor, pudessemos Ier Chombo como urn
texto afro-caribe-latino-americano em dialogo eem conllito com todos
ecom carla urn dos movimentos acima citados.
NOTAS

1. Ver, entre outros, os trabalhos pioneiros de Richard L. Jackson, Marthe
Cobb, Miriam De Costa, e Marvin Lewis. Ver tambem 0 corpus critico
publicado na revistaAfro-Hispanic Review.
2. Para urna discussao sobre 0 ideologema da mestizaje, ver Irlemar Chiampi,

o realismo maravilhoso:forma e ideologia no romance hispano-americano.

Sao Paulo: Perspectiva, 1980; e Lourdes Martinez-Echazabal, Para una
semiotica de la mulatez. Madrid: Porrua Turanza, 1996.
3. 0 argumento poligenista declarava que especies diferentes nao podiam
cruzar, ou que se isso ocorresse 0 produto seria infertil permanecendo infertil
por urna ou duas gera~Oes; (2) a tese da amalgama~aodefendia que todos
os seres hurnanos podiam se entrecruzar prolificamente, as vezes produzindo
uma ra~a nova com caracteristicas fisicas e morais distintas; (3) a versao
negativa da amalgama~ao afirmava que a miscigena~ao gera urn grupo
hibrido caotico, mera corruptela dos originais, seres sem ra~ que degeneram,
degradam e amea~am subverter 0 vigor e a virtude das ra~as puras com que
entram em contato; (4) a tese da decomposi~lioadmitia a possibilidade de
algurna amalgama~ao mas acreditava que qualquer grupo hibrido ou morre
rapidamente ou volta ao tipo permanente de urn dos pais; e (5) 0 argurnento
de que 0 hibridismo variava entre especies "proximas" e "distantes" diz
que 0 fruto de especies ou ra~as "proximas" seria fertil, mas 0 resultante
das especies "distantes" ou seria infertil ou tenderia a degenerar (Young,
op. cit., p. 18). 0 ultimo argumento foi predominante entre as decadas de
1850 e 1930 na America Latina, claramente ilustrado nas obras de Carlos
Octavio Bunge e Jose Vasconcelos. Para uma discusslio mais ampla dessa
tipologia, ver George Stocking, Race, Culture, and Evolution. Essays in
the History ofAnthropology. Chicago: The University of Chicago Press,
1982; e Nancy Stepan, "The Hour of Eugenics". In: Race, Gender, and
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Nation in Latin America. Ithaca: Cornell University Press, 1991; e
especialmente Robert Young, Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture
andRace. London: Routledge, 1995.
4. Robert Young, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race.
Londres: Routledge, 1995, p. 27.
5. 0 pr6prio Gilroy jli declarou nurna entrevista que ''nlio hli cultura pura.

o estado itinerante ea regra". Cf. Karen J. Winkler, ''Flouting Convention".
In: Chronicle ofHigher Education, September 28,1994, p. 9.
6. Ver meu Para una semi6tica... , op. cit., capitulo IV.
7. Cornejo Polar, "EI indigenismo y las literaturas heterogeneas: su doble
estatus socio-cultural." Revista de Critica Latinoamericana 4.7-8 (1978),
pp. 12-13 (grifomeu).
8. N~Oes de disjun~lio e multiplicidade sernpre caracterizaram a bacia
caribenha, e acredito que elas caracterizam melhor a aguda dinamica de
transposicionamentos e reposicionamentos, de dissemina~lio e
reconstitui~o, experimentada por urn setor significativamente grande da
popula~liomundia1 de hoje.

9. Homi Bhabha, "The Third Space". In: Jonathan Rutherford (ed.). Identity.
Community, Culture, Difference. Londres: Lawrence and Wishart, 1990.

10. Destaquei a palavra 'qualificado' porque 0 sexo heterossexual interracial entre urn homern negro e urna mulher branca nunca foi sancionado
pela economia patriarcal. As qualidades redentoras do sexo heterossexual
inter-racial sempre derivaram das rela~ sexuais entre homens brancos e
mulheres mulatas ou negras.
11. Sobre 0 sujeito da homo-socialidade elou do homoerotismo na America
Latina, ver, entre outros, 0 romance Cumboto (1950), do venezuelano
Ramon Diaz Sanchez.
12. Paul Gilroy, The BlackAtlantic: Modernity andDouble Consciousness.
Londres: Verso, 1993, p. 1.
13. Para uma discusslio da forma~o da sociedade crioula no Brasil e na
Jamaica, ver, respectivamente, Gilberto Freyre, The Masters and the Slaves.
1933. New York: Knopf: 1946 [no Brasil, entre outras tantas edi~, Casagrande e senzala. 19" ed. Rio de Janeiro, Jose Olympio, 1978]; e Edward
K. Brathwaite, The Formation ofCreole Society in Jamaica, 1770-1820.
New York: Oxford University Press, 1978.
14. Urn alerta ao leitor: nlio confundir "democracia racial" com igualdade
racial. Bern ao contrlirio, a democracia racial defende amalgama~o racial
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(via branqueamento) e homogeneiza~llo cultural, mantendo urna hierarquia
racializada nas diferen~asde classe.

15. R. Young, Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race.
London: Routledge, 1995.
16. Irlemar Chiampi, op. cit., p. 127.
17. Gilroy, op. cit., p. 2.
18. Idem, p. xi.
19. Claro esUl que, na qualifica~llo que fa~ do Norte, nllo uso a linha do
Equador como urn marcador geognifico. Em vez disso, 0 que tenho em
mente e urna especie de mapa baseado na proj~llo de Peter, que, segundo
dizem, ''representa urn passo importante para fora dos conceitos culturais e
geogfllficos de mundo prevalentemente eurocentricos". Ver Willy Brandt,
North-South. A Program for Survival. Cambridge: MIT Press, 1980, p. 2.
20. Antonio Benitez Rojo, La isla que se repite. Hanover: Ediciones del
Nate,1989,p.xx.
21. James Clifford, "Diasporas." In: Cultural Anthropology 9.3 (1994), p.
320.
22. Por volta de 1810, por exemplo, de urna popula~llo total de cerca de 8
milhoes e meio de afro-americanos (livres ou nllo), apenas pouco mais de
dois milhOes moravam nos Estados Unidos, enquanto 0 Brasil sozinho tinha
mais de dois milhoes e meio. Outros dois milhoes foram encontrados nas
Antilhas. Os outros estavam espalhados primordialmente pela America do
SuI - notadamente Venezuela, Chile, Equador, Colombia, Argentina e
Uruguai - e ainda no Mexico. Para mais informa~o, ver F. Ade Ajayi e
Michael Crowder (eds.). Historical Atlas ofAfrica. Londres: Cambridge
University Press, 1985.
23. Embora 0 sistema separatista nos Estados Unidos par~a mais e mais
desestabilizado por urna terceira categoria composta por hispanicos e outros
"povos de cor". Assim, parece que num futuro bern proximo 0 sistema de
incorpora~lloracial nos Estados Unidos estara mais parecido com 0 sistema
latino-americano.
24. Eu estenderia 0 mesmo tipo de critica ao uso nllo-qualificado da n~llo
de Americas por parte de Gilroy, ja que ele na verdade se refere
primeiramente aos Estados Unidos e, em menor grau, aJamaica. No entanto,
ele desenvolve sua teoria como se essas partes do continente (Jamaica e

Estados Unidos) constituissem e pudessem conseqilentemente representar
a totalidade das Americas, e especificamente a totalidade da diaspora afroamericana.
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25. 0 termo Colonial Blacks e usado no Panama como referencia aos
descendentes de escravos africanos intrOOuzidos no pais atraves do comercio
de escravos. Ao contrario de outros negros (como os afro-antilhanos, ou
"chombos"), que migraram para 0 Panama, vindos primordialmente, ainda que
nlIo exclusivamente, das Indias Ocidentais britanicas, os Colonial Blacks
assimilaram a linguagem, a religilIo e os costumes dos colonizadores
espanh6is. Em outras palavras, eles se identificaram com uma tradi~o
(afro)hispfulica, mais do que com uma (afro)britanica. Como eilustrado pelo
personagem Karafula Barrescoba em Chombo, muitos Colonial Blacks se
consideravam superiores aos que vieram das Indias Ocidentais, precisamente
por causa dos atributos que acabo de mencionar. A avalia~ que 0 narrador
fuz dessepersonagem apagina 65 fortalece meu argumento.
26. Embora neste trabalho eu me limite a discutir a migra~ao das ilhas do
Caribe ingles para 0 atual Panama, a popula~o que deixou as ilhas nao se
limitoua buscar aquelepais. Migroutambem para a \btezuela,para asGuianas
Francesa, Inglesa e Holandesa epara a America Central, com ex~o de sao
Salvador, que nlIo possui litoral.
27. Recorro a esse momento hist6rico, junto com Benitez Rojo, para aludir as
sociedades que resultaram do uso e abuso da economia do Plantation.
28. Frente a exploslIo verbal da intolerancia racial e etnica de outro
personagem - Fulabuta Simefiiquez, apresentada como uma mulher pobre,
'chomb6foba', mas quevive entre os chombos- uma mulher afro-antilhana
reage assim: ''Por 10 general no gasto polvora en gallinazo, pero contigo voy
a hacer una excepcion. Yo soy tan panamena como el pabellon tricolor, el
Himno Nacionaly lajlor del Espiritu Santo. Nosotras somos muy orgullosas
de nuestra ascendencia amcana. Y, l.que te importa a ti si deseamos hablar en
ingles, chino 0 japones?" (p. 95) (grifo meu).
29. A luz da cren~a ja estabelecida do personagem e de sua partida para os
Estados Unidos (que por sua vez me parece vir a desestabilizar sua identidade
ja poligenica), nlIo resisto a colocar a seguinte questao: como Lito seria visto
e como se veria e se situaria dentro do padrlIo americano de r6tulos etnicos?
Mais do que isso, 0 que complica minha pergunta eque, no romance, Lito nlIo
se reposiciona na costa leste, onde ha grandes comunidades de imigrantes
das indias ocidentais bern sucedidos, mas vai justamente para a costa oeste.
Mais ainda: dada sua trajetoria - indias Ocidentais-Panama-Estados
Unidos - parace que Lito nlIo se ve nem e visto como urn imigrante das
indias Ocidentais nos Estados Unidos, mas como alguem que mistura tOOos
e cada urn dos atributos acima numa evolu~lIo proteica de itinenlncia e
identidade.
142

o HIBRIDISIIO NO ATLANTICO N~GRO DO SUL
30. Nao fica claro na narrativa se membros do clli Onifeto estiveram mesmo
no 'novo mundo' ou se apenas ouviram falar dele atraves do relacionamento
que supostamente tiveram com seus aliados pre-colombianos.
31. Nao podemos aqui ignorar a referencia ahist6ria grega de Telemaco,
filho de Ulisses e Penelope. Guiado por Atena, Telemaco sai em busca de
seu pai (suas raizes), que havia deixado Tr6ia anos antes, quando ele era
aindamenino.
32. Vale notar a transculturayao de alguns nomes no romance. Quero dizer
com isso que alguns deles incorporaram elementos lingiiisticos tanto do
espanhol quanto de algumas das linguagens nativas das Americas. E0 caso
da hispanizayao do nome Frances (Francis) ou da nahualtizayao de Jamaica
(como em Xaymaca). Devo essa observayao a minha colega Susan Gillman,
e tambem a outros que leram 0 romance achando que os nomes estivessem
grafados incorretamente.
33. Ha muitos exemplos no texto a realyar esse fato. Considere, entre outros,
a descri~o do processo de adaptayao ou transculturayao de James Duglin,
ojovem afro-antilhano de Barbados (p. 35). au, igualmente, a transfonna~o
de Nenen, percebida poc Papa James, ao voltar para a casa depois de cumprir
pena no Panama: "1,0 primero que observ6 fue una Nenen mas istmena que
islena [mais do istmo do que da ilha]" (p. 68), isto e, uma Nenen cujo
vocabullirio espanhol era agora mais extenso e variado, e que incorporou
muitos dos modos populares da terra que adotou.
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