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Revertendo sentidos e lugares. 
Gama, Luiz. Primeirns trovas burlescas. OrganizaqZio e apresentaqgo de Ligia F. 
Ferreira. Siio Paulo, Martins Fontes, 2000.295p 

0 Primeiras Trovas Burlescas & 
Outros yoemns, do poeta Luiz Gama, 
comp6e a coleqiio Poetas do Brasil 
organizada por Ligia Fonseca Ferreira 
e toma acessivel aos leitores de hoje, 
al6m da obra poetics, fatos da vida 
do escritor brasileiro. 0 "Orfeu da 
Carapinha", como se auto-nomeou, 
desempenhou um papel fundamental 
como intelectual e ativista, na segun- 
da metade do s6culo XIX, desenvol- 
vendo atividades miiltiplas de jorna- 
lista, poeta, "advogado provisionado" 
e militante dedicado i libertaqiio de 
escravos. 
A edi~iio organizada e apresentada 
por Ligia Fonseca Fei-reira tem, entre 
outros, o grande mkrito de fazes cir- 
cular a produqiio poktica desse escri- 
tor que, se 2 sua 6poca conseguiu 
reconhecimento e legitimaqiio, ficou 
durante muitos anos do skculo XX 
quase que desconhecido nas iireas 
das letras e da historia. Siio reedita- 
dos agora os poemas que compbem 
as Primeiras Trovas burlescas, livro 
publicado em primeira ediqilo em 1859, 
em segunda, no ano de 1861, quando 
siio acrescidos poemas de Jos6 
B onifiicio, 0 Moqo, uma homenagem 
de Gama ao arnigo. A ediqiio acres- 
centa ainda quatorze textos publica- 

dos pelo poeta na Imprensa paulista 
entre 1865 e 1876. L2-se, al6m disto, 
uma bibliografia acompanhada de 
"Documenta~iio e Iconografia" reu- 
nindo publicaq6es7 acontecimentos, 
recortes e reproduqbes de capas de 
livros e notas de jornais, documen- 
tos ligados i vida e 2s atividades do 
escritor Luiz Gama, o que niio s6 tor- 
na a ediqiio mais interessante como 
permite uma visgo mais ampla das ati- 
vidades desenvolvidas pelo autos 
alkm de registrar traqos da vida cul- 
tural das cinco dkcadas finais do sk- 
culo XIX. 
Cuidadosa, Ligia Fesreira coteja as 
edi~des do s6culo XIX para apontar 
as modificaqdes e afirma usar como 
texto basic0 a edi~ilo de 186 1, embo- 
ra acrescente tres poemas satiricos 
que teriam sido retirados da segunda 
ediqgo por Luiz Garna. Preocupada em 
fornecer um perfil da duas primeiras 
ediqdes, ela organiza uma tabela com 
o titulo de cada poema e a respectiva 
ediqgo em que foi publicado. Notas 
de p6 de pLgina explicam as modifi- 
caqdes feitas pela autora tanto no 
tocante 2s atualizaqbes, quanto ao 
significado de algumas palavras e 
expressbes, e tamb6m 2s mudan~as 
feitas entre uma ediqiio e outra. Na 



bibliografia, ela anota a existsncia de 
4 e d i ~ 6 e s  das Primeiras Trovas 
burlescas: a primeira, de 1859 e outra 
de 1 86 1, j h citadas ; uma terceira de 
1 904; e urna tiltirna de 1944. Senti falta 
da refersncia a uma edi~iio de 1974, 
lanqada pela editora TrEs, na Coleqiio 
Obras Imortais da nossa Literatura, 
vol. 47, de acordo com a rninha rapida 
anilise comparativa do quadro de Li- 
gia, mais pr6xima da segunda ediq5o 
(186 1). Vendido em bancas de revis- 
tas, o livro de 1974 deixa de publicar 
apenas um poema dessa edic;iio, 
"N'um ilburn", e traz uma pequena 
introdu~iio de Carlos Alberto Iannone. 
Destaco essa ultima ediqiio porque 
foi atravks dela, urn exemplar encon- 
trado em sebo, que tive meu primeiro 
contato corn a obra de Luiz Gama, na 
dkcada de oitenta. Entretanto, meus 
primeiros encontros corn o Luiz Garna 
ocorreram anos antes, quando, no 
inicio da adolesc2ncia, li, por virias 
vezes, sua biografia em um dos volu- 
mes do Mundo da Crian~a - cole@o 
infanto-junvenil composta de quinze 
volumes sobre temas diversificados, 
urn dos quais dedicado a narrativas 
hist6ricas produzidas para crian~as. 
Ali, tive conhecimento e fiquei impres- 
sionada corn sua hist6ria de filho de 
negra livre que fora vendido pel0 pai 
portugues e conseguiu obter de vol- 
ta a liberdade e lutar contra a escravi- 
d5o. Anos depois, cursei Letras e 
somente na dkcada de 1980, quando 
me interessei por literatura produzida 

por afrodescendentes, fui reencontrar 
o Luiz Garna poeta e, mais tarde, pas- 
sei a consider&-lo um dos precurso- 
res de urna literatura afro-brasileira, 
cuja produc;iio se intensifica a partir 
da decada de 70 do siculo XX. Pelo 
exposto, reler agora as Primeiras Tro- 
vas Burlescas tern para mirn um sabor 
especial. 
No texto introdut6rio da ediqiio em 
foco, Ligia Ferreira desenha o perfil 
de Luiz Garna como poeta, jornalista, 
critic0 social e abolicionista militante 
- uma importante apresentaqiio tan- 
to para estudiosos como para aque- 
les que viio, a partir da leitura do li- 
vro, conhecer o poeta e ativista. 
PrimeirasTrovas Burlescas critica de 
mod0 incisivo valores e comporta- 
mentos da sociedade da epoca ( rnea- 
dos do skculo XIX) e a autora da in- 
trodugiio lista os principais aspectos 
criticados: "corrup$io politics, hipo- 
crisia dos mulatos, preconceito raci- 
al, anticlericalisrno, critica aos 'dou- 
tores' e inipcia do poder judici6ri0, 
caricatura de tipos sociais, e, em me- 
nor grau, o amor e o escravo". (p. xliv) 
Percebe-se jh, pel0 elenco, a diversi- 
dade temgtica de sua obra ferina. Li- 
gia Ferreira comenta ainda, de rnodo 
breve, a fortuna critica do escritor, 
mapeando a sua presenqa/ausEncia 
em textos sobre a produg50 poktica 
no Brasil. Cita, por exemplo, Sflvio 
Romero e Coelho Neto, ungnimes em 
apontar a ausencia da beleza formal 
nos versos de Luiz Gama. Destaca, 



por outro lado, o olhar de Manuel 
Bandeira, que identificou em Luiz 
Gama o grande poeta satiric0 da fase 
rombtica e tarnbim a biografia de Sud 
Menucci, criticando porkm o mod0 
como ele e tambem Roger Bastide 
analisaram a obra do poeta. A orga- 
nizadora elege Wilson Martins o 
autor da critica mais pertinente e ge- 
nerosa, em sua Hist6rin da Inteligzn- 
cia Brasileira, e registra estranha- 
mento quanto ao "sil6ncio que mere- 
ceu LG por parte daqueles que 
encarnaram o 'espirito de 22' cuja - 

estktica tambem se marcou pela shti- 
ra e pel0 riso7'.(p. lxvi). Como sabe- 
mos, desde o s6culo XVII a shtira tem 
um espaCo reservado na produg50 
textual no Brasil, focalizando sempre 
os desmandos e a incapacidade dos 
politicos e as injustisas sociais; os 
textos de Luiz Gama inserem-se pois 
nesta tradi~iio da shtira marcada pel0 
carhter moralizante e que acalenta o 
desejo de denunciar e corrigir falhas 
sociais ou morais, uma tradi~iio que 
comporta nomes como Gregorio de 
Matos, Tomhs Ant6nio Gonzaga e o 
proprio Gama. 
0 poema "Sortimento de gorras para 
a gente do grande tom7' e um dos exem- 
plos da critica do poeta ao compadrio 
e apadrinhamento que se firmaram 
como trasos da vida sociocultural do 
Brasil: 

Se contamos vadios empregados 
Porque siio de pot6ncias afilhados, 
E sucumbe, a matroca, abandonado, 

0 homem de critkrio, que 6 honrado; 
Se temos militares de trapaGa, 
Que da guerra jamais viram fuma~a, 
Mas que empolgam chistosos orde- 
nados, 
Que ao povo, sem sentir, s5o arran- 
cados: 
N5o te espantes, 6 Leitor, da pepi- 
neira, 
Pois que tudo no Brasilk chuchadei- 
ra! ( p. 19) 

0 tom critic0 e sarchstico volta-se 
insistentemente contra as transgres- 
s6es das leis sociais e desvela as fa- 
lhas da sociedade. 
Em textos como o soneto que tem por 
mote "E niio p6de negar ser meu pa- 
rente", Luiz Gama desfia a genealogia 
mesti~a de fidalgos brasileiros: 

Sou nobre, e de linhagem sublimada; 
Descendo, em linha reta dos Pegados, 
Cuja langa feroz desbaratados 
Fez tremer os guerreiros da Cruzada! 

Minha m%e, que 6 de proa alcantilada, 
Vem da raGa dos Reis mais afamados; 
-Blasonava entre um bando de pas- 
mados 
Certo parvo de casta arnorenada 

Eis que brada um peralta retumbante 
"- Teu av8, que de cor era latente, 
'Teve um net0 mulato e mui pedante!" 
Irrita-se o fidalgo qua1 demente, 
Trescala a vil catinga nauseante, 
E n5o pode negar ser meu parente! 

( p.36) 

Como nZio perceber neste soneto, por 
um lado os ecos dos poemas satiricos 
de Greg6rio que, falando de outro lu- 
gar politico e etnico-social, punha no 
chiio a pretensiio de branquitude dos 



"principais da Bahia chamados os os membros da sociedade brasileira. 
Caramurus"?' Por outro lado, niio Bodarradcl, como ficou conhecido o 
podemos deixar de registrar a anteci- 
paqgo do process0 de revers50 de 
significados de epitetos negatives 
que ocorreri na poesia negra contem- 
poriinea, revestindo de positividade 
express6es como negrohegra, escu- 
ro/escuridiio utilizadas em geral para 
designar e caracterizar de mod0 de- 
preciativo os afrodescendentes. Luiz 
Gama, usando uma temitica que se 
reporta freqiientemente a situagbes 
ligadas i vida do negro no Brasil, 
antecipa a poesia abolicionista e ain- 
da a literatura afro-brasileira contem- 
poriinea, pois que, assumindo falar 
de um lugar marcado pela cor e tradi- 
$20 negras, coloca-se como sujeito e 
objeto de uma produ~iio textual inte- 
ressada em apontar hipocrisias e pre- 
conceitos com o intuito de reverter 
nogbes, idkias e lugares sociais. Li- 
gia Ferreira chama atenggo para este 
interesse do poeta em reverter sim- 
bolos e significados, uma preocupa- 
$50 da qual o antol6gico poema Quem 
sou eu pode ser visto como exem- 
plar. No poema, o poeta apresenta-se 
como "bode", epiteto depreciativo 
atribuido a negros e mesti~os, e as- 
sumindo a designaG50 procede a cor- 
rosgo do sentido depreciativo e 
desveste-a da inferioridade na medi- 
da em que estende o atributo a todos 

poema Quem sou eu, vai listando os 
virios grupos e espagos nos quais 
podem ser encontrados bodes - en- 
tre a nobreza, os militares, no cku, no 
panteiio greco-latino - e generaliza: 
"Aqui, n'esta boa terra, / Marram to- 
dos, tudo berra ". 
Luiz Gama elabora, j i  no skculo XIX, 
uma resposta para alguns criticos re- 
centes que, desconhecendo a exis- 
tsncia de uma produgso textual que 
circula nas margens do mercado livrei- 
ro institucionalizado e aficionados das 
norrnas canhicas, alem de 'esqueci- 
dos' de que elas siio forjadas por gru- 
posltradiqbes hegemanicos, ma1 dis- 
farqam o seu inc6modo diante desses 
textos, acusando de repetitiva e/ou 
ma1 escrita a produggo literh-ia que se 
define como afro-brasileira. 0 Orfeu da 
Carapinha j i  avisara: 

Contra as minhas reflex6es. 
Eu bem sei que sou qual Grilo, 
De maqante e mau estilo; 
E que os poderosos 
D'esta arenga receosos 
H2o de chamar-me - tarelo, 
Bode, negro, Mongibelo; 
Por6m eu que niio me abalo, 
Vou tangendo o meu badalo 
Com repique impertinente, 
Pondo a trote muita gente. 

Permeia os textos a definiqgo do lu- 
gar de onde fala o poeta, "sei que sou 

- - ~- 

I 
Greg6rio de Matos escreveu virios sonetos com este titulo em que denuncia, de mod0 
preconceituoso, as origens mestigas das elites da Bahia. 



negro" - estas palavras ou esta idkia 
estarh presente em muitos dos seus 
textos. 
Alguns leitores, entre eles Ligia 

Ferreira, tern apontado em Luiz Gama 
a prioridade em tematizar a mulher 
negra. Em A cativa, Minha miie e 
Meus amores, o poeta deter-se-h no 
tema, utilizando como elemento com- 
parativo figuras e imagens da poiti- 
ca clissica com o fim de ressaltar tan- 
to sua beleza quanto seus sentimen- 
tos e cultura. Afirrna Ferreira: "Luiz 
Gama confere B mulher negra um 
status poktico inusitado, que talvez 
tenha passado despercebido na 
6poca"(p. lxviii) 
Porkm, este mesmo dado serve de 
ponto de partida para Ligia Ferreira 
contestar a cria~iio de uma linhagem 
que aproxima Luiz Gama de autores 
recentes que buscam inventar uma 
tradi~go textual afro-brasileira. Afir- 
ma a autora: 

Feueira, pode-se sim apresentar o 
poeta como um dos iniciadores de 
urna linhagem de produ@o de discur- 
sos identitirios afro-brasileros. Para 
ele, no skculo XIX, como para 116s no 
XX e XXI, as identidades s2o viirias 
e deslizantes mas nem por isso ine- 
xistentes. Explico: mesmo que ngo ti- 
vesse assurnido o lugar de onde fala- 
va, Luiz Gama e qualquer outro escri- 
tor negro do periodo, consideradas 
as nuances de hierarquias sociais de 
sua epoca, seriam sempre "lembra- 
dos" de sua posiq5o racial. Ingres- 
sando no mundo intelectual, em uma 
sociedade escravagista, definidora 
de um lugar desprestigiado para os 
afrodescendentes, que, no entanto, 
adrnitia, com reservas, fazer exce~6es 
a alguns negros livres, Luiz Garna n2o 
ficaria imune B discrimina~iio e ao pre- 
conceito. Haveria sempre algukm dis- 
posto a ressaltar ou tentar esmaecer 
sua provenizncia ktnica (priiticas fre- 

Engana-se quem desejar apreender qiientes na vida cultural do Brasil, 

LG pelo particularismo de uma "iden- indicativas uma e outra da dificulda- 
tidade negra". Em virtude do contex- de de a sociedade aceitar a subver- 
to hlst6rico em que viveu, assurniu s2o de papkis sociais). Alguns ver- - - 

p a ~ t i s  e valores que h e  definiram sos das suss Trovas parecem mesmo 
leque de identidade partilhadas por 

tentar assumir, revertendo o signifi- 
outros individuos ou grupos. Dai a 
riqueza das possibilidades de leitura cado, as qualificaqGes depreciativas: 

oferecidas pelo texto de Luiz Gama "Ciencias e letrasl NGo sGo para ti;/ 
que habilmente concilia a valorizag20 Pretinho da Costa/ N5o 6 gente aqui"; 
de sua raga (n5o se falava de "identi- ou ainda. "Ouero aue o mundo me , . 
dade" entiio), corn universalismo e 

1 

encarando veja,/ Um retumbante 
modernidade.(p. xlviii) 

Orfeu de carapinha". Em segundo lu- 

Acredito, no entanto, que a partir gar, o fato de ser um dos primeiros 

mesmo da cuidadosa leitura de escritores negros a combater a escra- 



vidiio, tanto defendendo gratuita- 
mente as causas da liberdade, quan- 
to engajando-se no partido Republi- 
cano, possibilita que Gama (junta- 
mente com outros como Maria 
Firmina dos Reis, escritora maranhen- 
se que publica o romance UT-sula, no 
Maranhso, no mesmo ano em que o 
poeta publica Trovas) seja lido hoje 
como precursor de uma s6rie textual 
de protest0 em que o afrodescenden- 
te cria imagens e auto-imagens, e tor- 
na-se voz divergente das tradicionais 
representagtjes de si forjadas pelo 
discurso estigmatizante. 
A sua atividade como abolicionista e 
defensor de escravos e a sua hist6ria 
de vida (baiano de nascimento filho 
de Luiza Mahin, negra rebelde) for- 
neciam-lhe as credenciais necessAri- 
as para ser visto pela sociedade como 
algukm 'fora do lugar' : escritor negro 
que, a concordar com Ligia Ferreira 
"desde cedo obtkm reconhecimento 
e legitima~iio por parte de uma cama- 
da culta"(p. xxii). Longe de satisfa- 
zer-se com a atua@o individual na 
vida politica e social da kpoca, ele 
preocupava-se em oferecer-se atra- 
vks de anuncios nos jornais como 
defensor gratuito de "causas de li- 
berdade" - um comportamento dife- 
rente do de outros negros/mesti~os 
brasileiros que, com vistas a inserir- 
se na sociedade brasileira, tentavam 
apagar seus vinculos com a cultura e 

a popula~iio africana e afrodescen- 
dente. 
0 s  elementos de africaniza~iio da lin- 
guagem tambkm podem servir de mar- 
cos indicativos do desejo de Luiz 
Gama de criar uma produgio textual 
especificamente marcada por uma di- 
ferenga - e de demarcar o lugar de 
onde falava. Recusando uma fala 
transparente, a sua obra pode inse- 
rir-se na hist6ria da literatura brasilei- 
ra como fundadora de uma linhagem 
de escrita identitAria. Em "Kafka e 
seus precursores", Jorge Luis Borges 
considera a possibilidade de que cada 
escritor invente sua linhagem, num 
process0 que desestabilize no~6es  de 
prioridades ou de fixagiio em lugares 
diacronicamente determinados: "0 
fato 6 que cada escritor cria os seus 
precursores. Seu trabalho modifica 
nossa concep$io do passado, como 
h6 de modificar nossa concepgiio de 
futuro. Nesta correla~iio niio importa 
a identidade ou a pluralidade dos 
h ~ m e n s . " ~  Hoje, passados quase um 
skculo e meio da publica~iio da Tro- 
vas burlescas, depois que poetas 
afro-brasileiros como Cuti, Oliveira 
Silveira, Concei~iio Evaristo, Ele 
Semog, entre outros, publicaram tex- 
tos enfatizando uma identidade ne- 
gra que circula por repert6rios da cul- 
tura ocidental e das culturas africa- 
nas, pode-se criar precursores tanto 
em Luiz Gama quanto em Maria 

- Jorge Luis Borges, Otras hlquisiciones, Madrid, Alianza, 1981, p. 109. 



Firmina dos Reis que, no seculo XIX, 
ainda sob a vigencia do regime es- 
cravocrata, alpram suas vozes negras 
como facas escuras e cortantes que 
viriam mais tarde contribuir para for- 
jar identidades afro-brasileiras. 
Identidades hoje concebidas como 
resultantes de process0 de negocia- 
siio e trinsito culturais, identidades 
capazes de deslizar entre virias cul- 
turas e virios pap& para produzir 
discursos niio essencialistas que 
enfatizem justamente os interciimbios 
- 6 dessa forrna que leio LG como pre- 
cursor da poesia afro-brasileira. Ele 
sente-se brasileiro, parte de uma na- 
$30 em constru@o que desejava apa- 
gar da fotografia nacional o rosto, o 
corpo negro e as tradiC6es de origem 
africana. Entretanto, Luiz Gama de- 
seja participar do ilbum nacional jus- 
tamente por trazer no corpo e na for- 
ma@o as marcas de uma gente e uma 
cultura que tambem construiram o 
Brasil. J i  Alfredo Bosi, em nota B sua 
Histdria concisa da literatz~ra bra- 
sileira, situa Luis Gama como precur- 
sor de outra linhagem, a da poesia 
social de Castro Alves: "Antes da 
campanha, s6 havia alus6es esparsas 
ao escravo na poesia romiintica. 
Quem precedeu imediatamente Varela 
e Castro Alves foi L U ~ S  GAMA 
(Bahia 1830 - Siio Paulo, 1882), mula- 
to, filho de uma africana livre e de um 

senhor branco, que o vendeu como 
escravo aos dez anos de idade. 0 que 
nZo impediu que Luis Gama chegas- 
se pelo pr6prio esfor~o a grande ora- 
dor libertiri~".~ 
Ligia Ferreira aponta a posigiio 
ambivalente do poeta que, se por um 
lado demonstra interesse em valori- 
zar aspectos da tradi~iio africana, por 
outro faz tambem refergncia ao uni- 
verso mitol6gico da tradi~iio ociden- 
tal. Vivenciando uma identidade for- 
jada na duplicidade cultural, o "Orfeu 
da Carapinha" transita e funde os 
elementos da tradi~iio ocidental e os 
de tradi~6es africanas de mod0 que, 
segundo a organizadora da edi~iio, 
"da inquestionivel brasilidade de 
Luiz Gama manifestada nos poemas e 
estampada nos jornais paulistanos, 
brotavam elementos do culto e da fi- 
delidade a sua heran~a africana, cul- 
tura que ele coloca Iado a lado e em 
p6 de igualdade com as referencias 
literirias.europ6ias." (p. xlvi) Este 6 
um aspecto inovador do poeta em 
tempos nos quais a cultura africana 
era depreciada e vista como fazendo 
parte de um estigio cultural inferior, 
ele uniu as duas formas de dic~iio a 
que esteve exposto, trazendo as mar- 
cas da cultura desprestigiada para 
uma forma de express20 das mais va- 
lorizadas da tradisiio ocidental. 
Acredito que se pode falar sim da cri- 

3 
Alfredo Bosi, Histdria co~zcisa da litel.atzrm brasileira, SZo Paulo, Cultriix, 1978, p. 131. 
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a~i io  de uma identidade negra. E ver- 
dade que Bquela 6poca niio se falava 
propriamente de "identidade" afro- 
brasileira, mas a atitude de Luiz Gama 
de fundir as duas tradiq6es mesmo 
que n2o tivesse o objetivo explicito, 
hquela ipoca, de construir esta iden- 
tidade pode hoje ser lida, aposteriori, 
como um dos marcos iniciais deste 
process0 de constru@o. A constitui- 
$20 de uma linguagem que trazia para 
a forma escrita uma s6rie de expres- 
sbes de origem africana quase nunca 
registradas fornece outro argument0 
para Gama vir a constituir-se um pre- 
cursor da literatura afro-brasileira. 
Atravks da satira Luiz Gama apos- 
sou-se do sistema de representagiio 

tanto para construir um discurso con- 
tr6rio a praticas sociais e politicas no 
Brasil em que viveu, como para pro- 
mover a criaqgo de uma linguagem 
brasileira em que fossem destacados 
os africanismos apagados ou esque- 
cidos pelos discursos forjadores da 
identidade nacional. Trabalho esse 
"continuado" por outros escritores 
afro-brasileiros, que prop6em o aba- 
lo da autoridade do discurso institu- 
ido e elaboram outra tradigiio textual 
tecida por redes de escritores e tex- 
tos que se configuram como desvios 
das redes institucionais, deslocando 
sentidos e lugares, corrigindo hist6- 
rias, reconfigurando a mem6ria e pro- 
movendo outras skries de afiliagbes. 

Florentina Souza 
Instituto de Letras da UFBa 


