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O romance de protesto de todos

Em A cabana do pai Tomás, pedra angular do romance de 

protesto norte-americano, St. Clare, o proprietário de escravos 

bonzinho, comenta com sua prima nortista, a srta. Ophelia, a 

qual o reprova com firmeza, que a seu ver os negros foram entre-

gues ao demônio para beneficiar os brancos neste mundo — seja 

o que for, acrescenta ele, pensativo, que possa vir a acontecer no 

outro mundo. A reação da srta. Ophelia é, ao menos, veemente-

mente virtuosa: “Mas que horror!”, ela exclama. “Vocês não têm 

vergonha?”

A srta. Ophelia, imaginamos, falava em nome da autora; sua 

exclamação é a moral da história, tão bem emoldurada e incon-

testável quanto aqueles pensamentos edificantes que às vezes en-

contramos pendurados nas paredes de quartos para alugar. E, tal 

como esses pensamentos, diante dos quais sentimos uma repulsa 

automática, reconhecendo neles uma superficialidade insuportá-

vel e quase indecente, tanto ela quanto St. Clare estão sendo terri-

velmente sérios. Nenhum dos dois questiona a moralidade me-

dieval que embasa esse diálogo: negros, brancos, o diabo, o outro 
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mundo — sendo suas alternativas o céu e o inferno — eram rea-

lidades para eles, tal como eram, é claro, para a escritora que os 

criou. Eles rejeitavam e temiam as trevas, lutando com todas as 

suas forças para chegar à luz; e, considerada por esse ângulo, a 

exclamação da srta. Ophelia, tal como o romance da sra. Stowe, 

ganha um significado luminoso, quase sinistro, como a luz das 

chamas que devoram uma bruxa. O fato se torna ainda mais im-

pressionante quando constatamos que os romances sobre a opres-

são dos negros escritos agora, em nossos tempos mais esclareci-

dos, se limitam a exclamar: “Mas que horror! Vocês não têm 

vergonha?”. (Deixemos de lado, por ora, os romances de opressão 

escritos por negros, que não fazem mais do que acrescentar um 

pós-escrito furioso, quase paranoico, a esta declaração, reforçan-

do, como espero demonstrar mais adiante, os princípios que ati-

vam a opressão por eles condenada.)

A cabana do pai Tomás é um romance péssimo, e seu senti-

mentalismo virtuoso e presunçoso tem muito em comum com 

Mulherzinhas.* O sentimentalismo, a exibição ostentosa de emo-

ção excessiva e espúria, é a marca da desonestidade, da incapaci-

dade de sentir; os olhos rasos d’água da pessoa sentimental traem 

sua aversão à experiência, seu medo da vida, seu coração árido; é 

sempre, portanto, sinal de uma desumanidade secreta e violenta, 

a máscara da crueldade. A cabana do pai Tomás — tal como seus 

inúmeros descendentes mais durões — é um catálogo de violên-

cias. Isso se explica com referência à natureza do tema da sra. Stowe, 

à sua determinação louvável de apresentar o quadro completo, 

sem recuar diante de nenhum horror; uma explicação que só se 

revela insuficiente quando paramos para perguntar se o quadro 

por ela apresentado é de fato completo; e que restrição ou falha 

* Romance infanto-juvenil da norte-americana Louisa May Alcott, publicado 

em 1868. (N. T.)
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de percepção a levou a depender tanto do relato de atos brutais 

— sem motivo, sem sentido — e deixar sem resposta, sem nem 

sequer formular, a única pergunta importante: o que era, afinal, 

que levava sua gente a agir dessa maneira?

Mas isso, podemos argumentar, estava além da capacidade 

da sra. Stowe; ela não era exatamente uma romancista, e sim uma 

panfletária passional; seu livro tinha o único objetivo de provar 

que a escravidão era um erro, que era mesmo um horror. Temos 

aqui material para um panfleto, mas não para um romance; e a 

única pergunta que resta a fazer é: por que será que ainda estamos 

sujeitos à mesma restrição que ela? Por que motivo nos recusa-

mos a ir mais longe do que foi a sra. Stowe, para descobrir e reve-

lar algo um pouco mais perto da verdade?

Porém, o surgimento desta palavra tão maltratada — verda-

de — nos põe imediatamente diante de uma série de enigmas; 

além disso, estando em jogo tantos evangelhos, a palavra tem a 

infeliz tendência a nos tornar belicosos. Digamos, então, que ver-

dade, tal como o termo será usado aqui, se refere a uma dedicação 

ao ser humano, sua liberdade e sua realização; uma liberdade que 

não pode ser legislada, uma realização que não pode ser mapea-

da. Essa é a preocupação central, o referencial; ela não deve ser 

confundida com uma dedicação à Humanidade, que com muita 

facilidade se identifica com a dedicação a uma Causa; e as Causas, 

como sabemos, são notoriamente sanguinárias. A meu ver, nesta 

civilização tão mecânica e entrelaçada, tentamos reduzir essa 

criatura à condição de uma invenção prática que visa economizar 

tempo. Ela não é, no final das contas, apenas um membro de uma 

Sociedade ou um Grupo, nem um enigma deplorável a ser expli-

cado pela ciência. Ela é — e como essas palavras soam antiqua-

das! — algo mais que isso, algo irremediavelmente indefinível, 

imprevisível. Quando negligenciamos, negamos, escamoteamos 

sua complexidade — que nada mais é do que a inquietante com-
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plexidade que caracteriza todos nós —, somos diminuídos e pere-

cemos; é somente dentro dessa teia de ambiguidades e paradoxos, 

dessa fome, desse perigo e dessa escuridão, que podemos encon-

trar ao mesmo tempo nós mesmos e o poder que nos libertará de 

nós mesmos. É esse poder de revelação que é a tarefa do romancis-

ta, essa jornada em direção a uma realidade mais vasta que deve 

ter precedência em relação a todas as outras exigências. O que ho-

je é apregoado como a Responsabilidade do romancista — ao que 

parece, sua obrigação de assumir formalmente que ele está envol-

vido e afetado pela vida de outras pessoas e de dizer algo edifican-

te sobre esse fato óbvio — implica, quando ele acredita nisso, sua 

corrupção e nossa perda; ademais, essa Responsabilidade tem raí-

zes nessa exata mecanização, está interligada a ela e a intensifica. 

Tanto Gentleman’s Agreement quanto O destino bate à sua porta* 

exemplificam esse medo terrível do ser humano, a determinação a 

reduzi-lo a algo menor. E A cabana do pai Tomás prenuncia esses 

dois livros: a fórmula criada pela necessidade de encontrar uma 

mentira mais palatável que a verdade foi passada adiante e apren-

dida de cor, persistindo até hoje com um poder terrível.

É interessante considerar mais um aspecto do romance da 

sra. Stowe: o método por ela utilizado para resolver o problema 

de escrever sobre um negro. Fora o animado desfile de escravos 

do campo, escravos domésticos, Chloe, Topsy etc. — os quais são 

figuras tradicionais adoráveis, que não constituem problema al-

gum —, o livro apresenta apenas três outros negros. Estes é que 

são importantes, e dois deles podem ser deixados de lado de ime-

diato, pois é apenas a palavra da autora que garante que eles se-

jam negros, já que sob todos os outros aspectos eles são tão bran-

cos quanto se pode imaginar. Refiro-me a George e Eliza, um 

* Romances de Laura Z. Hobson (1947) e James M. Cain (1934), respectivamen-

te. (N. T.)
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casal com uma filha totalmente adorável — aliás, toda a sua graça 

e seu charme nos fazem pensar num engraxate negro dançando 

sapateado para ganhar algumas moedas condescendentes. Eliza é 

uma mestiça bela e piedosa, clara o bastante para passar por 

branca — a heroína de Quality* poderia perfeitamente ser sua 

reencarnação —, que só difere de sua senhora aristocrática, a qual 

supervisionou sua educação, por ser uma serviçal. George é mais 

escuro, mas compensa esse fato por ser um gênio da mecânica e, 

além disso, por ter traços tão pouco negroides a ponto de conse-

guir andar pela cidade, fugindo de seu senhor, disfarçado de cava-

lheiro espanhol, só atraindo atenção sob a forma de admiração. 

Eles dois não pertencem à mesma raça que Topsy. Ao final do 

romance, graças a uma dessas reviravoltas violentas sofridas pelo 

enredo na última hora, vem à tona que Eliza tem uma ligação 

com a fidalguia francesa. O personagem que dá nome ao livro, o 

pai Tomás, ainda hoje uma figura polêmica, é negro como a noite, 

tem cabelo encarapinhado, é analfabeto e incrivelmente toleran-

te. E tem de ser: sendo negro, só com muita tolerância é que ele 

pode sobreviver ou triunfar. (Cf. o prefácio de Faulkner a O som 

e a fúria: “Estes outros não eram Compson. Eram negros: […] 

— Eles resistiram”.) Seu triunfo é metafísico, sobrenatural; sendo 

negro, tendo nascido sem a luz, é só através da humildade, da in-

cessante mortificação da carne, que ele pode entrar em comu-

nhão com Deus ou com o homem. A ira virtuosa da sra. Stowe 

não é motivada por algo temporal, como a questão do relaciona-

mento dos homens uns com os outros — nem mesmo, ela teria 

alegado, o relacionamento dos homens com Deus —, mas apenas 

pelo pavor de ser lançada nas chamas, de ser surpreendida tendo 

* Publicado em 1946, o romance de Cid Ricketts Sumner conta a história de 

uma jovem enfermeira negra de pele clara que passa por branca e tenta se casar 

com um médico branco. (N. T.)
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parte com o demônio. Ela assumia esta doutrina implacável sem 

reservas, barganhando descaradamente com a graça divina: Deus 

e a salvação tornavam-se sua propriedade pessoal, adquirida com 

a moeda da virtude. Aqui, negro equivale ao mal, e branco, ao 

bem; cônscia da necessidade de boas ações, a autora, se não podia 

expulsar os negros — uma massa miserável e oprimida que, co-

mo uma obsessão, parecia se impor a seu olho interior —, tam-

bém não podia abraçá-los sem purificá-los do pecado. Tornava-

-se necessário cobrir-lhes a nudez intimidadora, envolvê-los em 

vestes brancas, as vestes da salvação; somente assim ela própria 

poderia libertar-se do pecado onipresente, somente assim ela po-

deria enterrar, como são Paulo exigia, “o homem carnal, o ho-

mem de carne”. Tomás, portanto, o único homem negro do livro, 

foi despido de sua humanidade e despojado de seu sexo. É o preço 

da escuridão que o marcou a ferro.

A cabana do pai Tomás, portanto, é ativado pelo que pode-

mos denominar terror teológico, o terror da danação; e o espírito 

que anima esse livro — quente, farisaico, temeroso — não é dife-

rente daquele espírito medieval que procurava exorcizar o mal 

queimando bruxas; tampouco difere daquele terror que galvaniza 

uma multidão de linchadores. Mas na verdade nem é preciso pro-

curar exemplos tão históricos e espalhafatosos; trata-se de uma 

guerra travada cotidianamente no coração, uma guerra tão vasta, 

implacável e poderosa que faz com que um aperto de mão inter-

-racial ou um casamento inter-racial sejam tão torturantes quan-

to um enforcamento público ou um estupro secreto. Esse pavor 

motiva nossa crueldade, esse medo do escuro força nossas vidas a 

permanecerem superficiais; e vem alimentar e somar-se à nossa 

civilização reluzente, mecânica, inescapável, que condenou à mor-

te nossa liberdade.

Isso, muito embora o objetivo assumido dos romances de 

protesto americanos seja dar mais liberdade aos oprimidos. Eles 
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são perdoados, graças a essas boas intenções, por maior que seja 

a violência que eles imponham à linguagem, por maiores que se-

jam suas violações da verossimilhança. De fato, observar que es-

ses livros são ao mesmo tempo mal escritos e terrivelmente inve-

rossímeis é expor-se à acusação de frivolidade, de uma frivolidade 

que chega às raias da decadência. Argumenta-se que é preciso 

respeitar as prioridades, que o bem da sociedade vem antes das 

sutilezas do estilo e da boa construção de personagens. Mesmo se 

tal afirmação fosse incontestável — pois o que, exatamente, é o 

“bem” da sociedade? —, ela implica uma confusão insolúvel, já 

que literatura e sociologia não são a mesma coisa; e é impossível 

discuti-las como se o fossem. Nossa paixão pela categorização, 

por classificar a vida em escaninhos bem delimitados, nos levou a 

uma situação imprevista e paradoxal de aflição, de confusão, de 

crise do significado. As categorias que se destinavam a definir e 

controlar o mundo para nós tiveram o efeito de atirar-nos no 

caos; e é nesse limbo que rodopiamos, agarrados às nossas frágeis 

definições. O “romance de protesto”, longe de ser perturbador, é 

aceito como um aspecto reconfortante do cenário americano, 

uma ramificação da estrutura que julgamos necessária. As ques-

tões inquietantes por eles levantadas são evanescentes, titilantes; 

remotas, pois nada têm a ver conosco; situam-se no contexto pro-

tegido da arena social, onde, na verdade, não dizem respeito a 

nenhum indivíduo, de modo que a leitura de um livro assim nos 

proporciona o frisson nítido e emocionante de nos sentirmos vir-

tuosos, justamente porque o estamos lendo. Essa reportagem so-

bre as regiões abissais nos assegura de sua realidade, de suas trevas 

e da nossa salvação pessoal; pois “enquanto esses livros estiverem 

sendo publicados”, disse-me uma vez um liberal americano, “está 

tudo bem”.

A menos, porém, que nosso ideal de sociedade seja uma cor-

rida de nulidades trabalhadoras, cuidadosamente analisadas, não 
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podemos levar a sério as pretensões elevadas dos romances de 

protesto, nem compartilhar o otimismo atual em relação a eles. 

Pelo contrário, constatamos que eles são o que são: um espelho 

da nossa confusão, da nossa desonestidade, do nosso pavor, en-

carcerados e imobilizados que estamos na prisão ensolarada do 

sonho americano. Eles não passam de fantasias sentimentais, sem 

qualquer ligação com a realidade, na mesma medida em que são 

uma fantasia filmes como Os melhores anos de nossas vidas ou os 

livros do sr. James M. Cain. Sob a deslumbrante pirotecnia dessas 

óperas contemporâneas, ainda podemos discernir, como força 

controladora, as intensas preocupações teológicas da sra. Stowe, 

as vacuidades doentias de The Rover Boys.* Em última análise, o 

objetivo do romance de protesto é bem semelhante ao zelo da-

queles missionários alabastrinos que vão à África para cobrir a 

nudez dos nativos e empurrá-los para os braços pálidos de Jesus, 

onde eles encontram a escravidão. O objetivo agora é reduzir to-

dos os americanos às dimensões compulsivas e exangues de um 

sujeito chamado Joe.

É um curioso triunfo da sociedade — e também uma defi-

ciência dela — sua capacidade de convencer as pessoas a quem ela 

atribui um status inferior de que essa inferioridade é real; ela tem 

a força e as armas que lhe permitem transformar suas afirmações 

em fatos, de modo que os supostos inferiores se tornam inferiores 

de fato, no que diz respeito às realidades sociais. O fenômeno hoje 

é mais disfarçado do que no tempo da escravidão, mas não é me-

nos implacável. Agora, tal como antes, nos vemos acorrentados, 

fisicamente de início, e depois interiormente, pela natureza de 

nossa categorização. E não é clamando contra essa armadilha que 

* Série de livros para o público juvenil, de Arthur M. Winfield (pseudônimo de 

Edward L. Stratemeyer), publicada entre 1899 e 1926, que continha re pre sen-

tações racistas de personagens negros, chineses, irlandeses etc. (N. T.)
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escapamos dela: é como se a própria tentativa de fuga fosse o úni-

co movimento necessário para acionar o mecanismo da arapuca. 

Sem dúvida, é dentro dessa gaiola de realidade em que nascemos, 

e debatendo-nos contra ela, que adquirimos nossa forma; e no 

entanto é justamente por dependermos dessa realidade que somos 

traídos o tempo todo. O que mantém a sociedade coesa é nossa 

necessidade; nós a mantemos unida com lendas, mitos, coerções, 

temendo que sem ela sejamos lançados naquele vazio no qual, tal 

como a terra antes de ser pronunciado o Verbo, estão ocultos os 

alicerces da sociedade. É deste vazio — nós mesmos — que a socie-

dade tem a função de nos proteger; mas é só esse vazio, nossos eus 

desconhecidos, sempre a exigir um novo ato de criação, que pode 

nos salvar “do mal que há no mundo”. Com o mesmo movimento, 

e ao mesmo tempo, é em prol disso que lutamos de modo incan-

sável, e é disso que, incansavelmente, nos esforçamos para fugir.

Não esqueçamos que oprimido e opressor estão unidos no 

interior de uma mesma sociedade; eles aceitam os mesmos crité-

rios, compartilham as mesmas crenças, dependem da mesma rea-

lidade. Dentro dessa gaiola, é romantismo — mais ainda, não faz 

sentido — dizer que o oprimido deseja uma “nova” sociedade, 

pois o oprimido depende de tal modo dos adereços da realidade 

por ele compartilhado com o Herrenvolk [povo de senhores] que 

uma sociedade verdadeiramente “nova” é algo inconcebível. O 

que se quer dizer quando se fala numa nova sociedade é uma so-

ciedade em que as desigualdades desaparecerão, em que a vin-

gança será efetuada; ou não haverá nenhum oprimido, ou então 

oprimido e opressor trocarão de lugar. Mas, em última análise, a 

meu ver, o desejo rejeitado é na verdade uma elevação de status, a 

aceitação no seio da comunidade atual. Assim, o africano, exilado, 

pagão, levado do leilão de escravos para a plantação, cai de joe-

lhos diante daquele Deus em Quem ele deve crer agora, o Deus 

que o fez, mas não à Sua imagem. Esse tableau, essa impossibili-
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dade, é a herança do negro na América: Lavai‑me, grita o escravo 

a seu Criador, e serei mais branco, mais branco do que a neve! Pois 

o negro é a cor do mal; apenas as vestes dos que foram salvos são 

brancas. É com esse grito, implacável no ar e dentro do crânio, 

que o negro tem de conviver. Por trás do conhecido catálogo de 

brutalidades — que de algum modo nos traz à mente a imagem, 

a lembrança de sinos de igreja saturando o ar — está a realidade, 

parte do mesmo pesadelo, da qual ele foge e a qual, ao mesmo 

tempo, ele corre para abraçar. Nos Estados Unidos de agora, este 

país dedicado à morte do paradoxo — e que pode, portanto, ser 

morto por um paradoxo —, sua situação é tão ambígua quanto 

um tableau em Kafka. Fugir ou não fugir, mover-se ou permane-

cer imóvel, dá no mesmo; seu destino está escrito em sua testa, 

marcado em seu coração. Em Filho nativo, Bigger Thomas, para-

do numa esquina em Chicago, vendo aviões pilotados por ho-

mens brancos voando contra o sol, exclama: “Que diabo!”. Seu 

ressentimento borbulha como sangue, com a lembrança de um 

milhão de insultos, a casa horrível em que mora, infestada de ra-

tos, a humilhação dos programas federais de auxílio, as rixas in-

tensas, insensatas, mesquinhas, que ele odeia; o ódio arde nessas 

páginas como fogo de enxofre. Toda a vida de Bigger é controlada 

e definida por seu ódio e seu medo. E, mais adiante, seu medo o 

impele ao assassinato, seu ódio o leva ao estupro; por fim, ele 

morre, e somos informados de que foi graças a essa violência que, 

pela primeira vez, ele teve uma espécie de vida, pela primeira vez 

afirmou sua masculinidade. Por trás da superfície desse romance, 

a meu ver, temos a continuação, o complemento da lenda mons-

truosa que o livro tem o objetivo de destruir. Bigger é um descen-

dente do pai Tomás, carne de sua carne, seu oposto tão exato que, 

quando os livros são colocados lado a lado, temos a impressão de 

que o romancista negro contemporâneo e a autora da Nova In-

glaterra morta há tantos anos estão atracados, numa luta de mor-
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te intemporal; ela proferindo exortações implacáveis, ele gritando 

xingamentos. E, de fato, nessa teia de luxúria e fúria, negros e 

brancos não podem fazer outra coisa que não atacar e contra-ata-

car, ansiar para que o outro morra de uma morte lenta e terrível; 

morra torturado, dissolvido em ácido, apunhalado, queimado; o 

golpe, o contragolpe e o anseio tornam ainda mais pesada aquela 

nuvem que cega e sufoca a ambos, afundando-os no abismo jun-

tos. É assim que a gaiola trai a todos nós, nesse momento, nossas 

vidas sendo reduzidas a nada por nossas terríveis tentativas de 

afirmá-la. Pois a tragédia de Bigger não é ser frio ou ser negro ou 

estar faminto, nem mesmo ser um negro americano, e sim o fato 

de que ele aceitou uma teologia que lhe nega a vida, de que ele 

admite a possibilidade de ser sub-humano e se sente impelido, 

portanto, a lutar por sua humanidade segundo os critérios bru-

tais que herdou ao nascer. Mas nossa humanidade é nosso fardo, 

nossa vida; não precisamos lutar por ela; basta fazer o que é infi-

nitamente mais difícil — isto é, aceitá-la. O romance de protesto 

fracassa por rejeitar a vida, o ser humano, por negar sua beleza, 

seu pavor, seu poder, ao insistir que apenas sua categorização é 

real e não pode ser transcendida.
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