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Introdução
Este trabalho discute aspectos do romance da escritora negra Anajá Caetano: Negra
Efigênia paixão do senhor branco (1965) relacionando as marcas culturais e étnicas às
questões biográficas e de gênero interpostas pela obra e pela autora. Parte-se do suposto
de que os entrelaçamentos dessas dimensões na escrita de mulheres fornecem
significados para a interpretação dos textos femininos em contextos sócio-históricos
específicos.
Discussão
A análise antropológica da obra de Anajá Caetano possibilita o diálogo relacional com
diferentes contextos sócio – históricos da literatura das mulheres no Brasil; desde a
insurgência da mulher como escritora à sua participação no gênero literário
predominantemente masculino – as histórias locais e de costumes -, até as suas
incursões na temática da escravidão. Segundo Marina Colasanti (1991), a participação
da mulher no campo literário brasileiro inicia-se nas revistas literárias, no sec. XIX e
tinha dentre outras características, a campanha contra a escravidão e a defesa dos
direitos das mulheres. Com a modernidade, esse caminho inicial muda, da centralidade
nos aspectos sociais para os aspectos pessoais. As razões para essa mudança foi em
função da inserção das mulheres no mercado literário de publicações, que as incluíram
em papéis mais “andrógenos” que “femininos” da escritura e distanciaram-nas das
questões feministas dos contextos internacionais. Essa guinada literária tratou-se,
portanto, de uma estratégia para o enfretamento do mercado literário brasileiro de época
predominantemente masculino.
A obra de Anajá Caetano chama a atenção por englobar ao mesmo tempo as duas
características de época destacadas por Colasanti. Ao mesmo tempo em que a biografia
da autora ingressa como significação para a obra – uma autora brasileira, negra,
descendente de grupos africanos angolanos – os “Quiôcos” -, trata-se de um romance de
costumes, uma história local que inclui a temática da escravidão e o romance inter –
étnico. O enredo do livro resgata o sudoeste de Minas Gerais, no sec. XIX e retrata o
cenário político, cultural, econômico e social do momento de fundação da localidade de
São Sebastião do Paraíso. A escritora narra a fundação do lugar através de histórias de
enfrentamento entre escravos negros e senhores brancos. Chama a atenção o fato de o
romance contar a história da localidade partindo da ênfase na cultura negra, ao contrário
da maioria das histórias de fundações de lugares no Brasil, escrita por homens, que
destacam a trajetória das famílias fazendeiras na “formação do patrimônio local”. Ao
mesmo tempo em que descreve os acontecimentos da época e a fundação de São
2

Sebastião do Paraíso, a escritora apresenta mais um fragmento sobre a experiência
africana no Brasil.
Conclusões
A narrativa é igualmente libertária e dialógica, compõe fato e ficção e aborda a relação
entre os grupos desiguais equilibrando hábitos das tribos africanas e práticas da
colonização branca no Brasil. A ambiguidade é inerente ao romance e situa-se nas
relações afetivas estabelecidas, positivadas e romanceadas entre o senhor branco e a
escrava negra, narrada por uma escritora negra. Por outro lado, a biografia da autora que
compõe a obra, recompõe e reinterpreta essa ambiguidade por permitir compreender o
modo como se entrelaçam na escritura de mulheres, as memórias excluídas e as
emoções.
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