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A PRESENÇA DE MULHERES NO COMÉRCIO DO ATLÂNTICO NEGRO NA 

ESCRITA DE ANTONIO OLINTO E DE ANA MARIA GONÇALVES 

 

Édimo de Almeida Pereira (CES/JF) 

 

  Entre os séculos XVII e XIX uma intensa relação comercial se estabeleceu entre o 

Brasil e a Costa Ocidental da África. Não constitui novidade que grande parte dos produtos que 

transitavam entre essas fronteiras do Atlântico Negro era constituída principalmente de mão de 

obra africana escravizada.  Esta fatia do comércio de carga humana foi ampla e exclusivamente 

explorada por homens que, então denominados Chachás, chegaram até mesmo a assumir postos 

de comando no continente africano. A abordagem a respeito deste capítulo da História do Brasil 

e da África ganha novos contornos na prosa trazida a efeito por Antonio Olinto, em seu 

festejado romance A casa da água (1969) e, anos mais tarde, por Ana Maria Gonçalves, nas 

linhas do romance histórico Um defeito de cor (2007). Em evidente processo de inter-relação 

da ficção literária com relatos históricos que nos permite refletir não só a respeito da 

constituição da população brasileira, como também sobre a influência de brasileiros na 

constituição de populações de países africanos da Costa do Benim, os autores colocam suas 

respectivas personagens – Mariana, a matriarca da narrativa olintiana, e Kehinde, a heroína 

surgida da lavra ficcional de Ana Maria Gonçalves – em posição de comerciantes de 

importância para as comunidades em que são inseridas. Levando em conta que a autora de Um 

defeito de cor enumera entre as referências em que se baseou para a escrita de seu romance a 

referida obra de Antonio Olinto, este artigo pretende, num exercício comparativo, estabelecer as 

relações de proximidade e de afastamento entre as duas personagens. Neste viés, pretendemos 

também adentar a discussão acerca da eventual diferença no delinear de cada personagem, 

investigando se as cores utilizadas pelo escritor ubaense para dar forma à protagonista de sua 

narrativa seriam em muito diferenciadas daquelas de que Ana Maria Gonçalves fez emprego. 

 
PALAVRAS-CHAVE: História. Literatura Comparada. Literatura Brasileira. Romance. 

 

Introdução 

 

Entre os séculos XVII e XIX uma intensa relação comercial se estabeleceu entre 

o Brasil e a Costa Ocidental da África. Não constitui novidade que grande parte dos 

produtos que transitavam entre essas fronteiras do Atlântico Negro era constituída 

principalmente de mão de obra africana escravizada.  Esta fatia do comércio de carga 

humana foi ampla e exclusivamente explorada por homens, os quais chegaram até 

mesmo a atingir postos de comando no continente africano, sendo então denominados 

Chachás.  A abordagem das temáticas relacionadas a este capítulo da História do Brasil 

bem como da História da África experimenta inovadores contornos na prosa ficcional 

desenvolvida pelo escritor Antonio Olinto nas linhas do romance A casa da água 

(1969). Cerca de trinta e oito anos mais tarde, Ana Maria Gonçalves, retoma estas 

questões históricas em romance de sua lavra intitulado Um defeito de cor (2007). 
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Dessa maneira, por intermédio do processo de inter-relação estabelecido entre a ficção 

literária e os relatos históricos, o qual nos permite refletir não só a respeito da 

constituição da população brasileira, como também sobre a influência de brasileiros na 

constituição de populações de países africanos da Costa do Benim, os autores colocam 

suas respectivas personagens – Mariana, a matriarca da narrativa olintiana, e Kehinde, a 

heroína surgida da lavra ficcional de Ana Maria Gonçalves – na condição de 

comerciantes de importância para as comunidades em que são inseridas.  

Nesse passo, é preciso atenção para o fato de que a escritora Ana Maria 

Gonçalves enumera entre as referências em que se baseou para a confecção de sua 

referida obra, mencionado romance olintiano A casa da água, mote a partir do qual o 

presente trabalho vislumbra estabelecer, em sede de exercício comparatista, as relações 

de proximidade e de afastamento entre as características das duas personagens.  Sob este 

enfoque, também adentramos a discussão em torno das eventuais diferenças no delinear 

de cada personagem, investigando se as cores utilizadas pelo escritor ubaense para dar 

forma à protagonista de sua narrativa, a afro-brasileira Mariana, seriam em muito 

diferenciadas daquelas de que Ana Maria Gonçalves empregou para configurar as 

feições da africana Kehinde. 

 Entretanto, estabelecer um percurso de caráter comparatista entre os romances A 

casa da água (1969), primeiro volume da Trilogia Alma da África, do escritor e 

jornalista Antonio Olinto e o romance histórico Um defeito de cor (2007), da             

ex-publicitária Ana Maria Gonçalves, talvez possa parecer uma atividade pouco 

complexa caso seja levado em conta apenas o fato de que esta autora menciona na 

relação bibliográfica consultada para a imbrincada pesquisa que realizou para a escrita 

de seu livro a obra olintiana em questão. De fato, tal referência está lá, citada na página 

950 da segunda edição de Um defeito de cor.  

Não obstante, trata-se de tarefa árdua, tendo em vista que poderíamos afirmar 

que, a um só tempo, as mencionadas obras reservam momentos de aproximação e de 

distanciamento na sua estrutura narrativa por intermédio das coincidências que podemos 

verificar nas vidas fictícias das respectivas protagonistas, em um labirinto de caminhos 

que se fazem, por um lado, de igualdades e de contrários, mas que, por outro, reúnem-se 

no exato ponto em que conseguem fascinar e prender a sensibilidade e a atenção dos 

leitores, enredando-os nas linhas que pontuam as narrativas tipicamente de saga.
1
 Não 

                                                             
1
 Termo definido por Massaud Moisés (2004, p. 412) como correspondente às narrativas épicas, em prosa, 

que circularam entre os povos da Islândia e da Escandinávia, de formas oral e anônima, antes do século 



3 
 

há dúvidas de que em ambas as narrativas, revela-se um forte apelo histórico em 

capítulos da História Brasileira e da História da África que até bem pouco, podemos 

dizer, mostravam-se relativamente afastados do conhecimento do brasileiro comum. 

 Desse labirinto plurifacetado, optamos por tomar por referência o fato de que 

tanto a personagem de Antonio Olinto quanto a de Ana Maria Gonçalves estabelecem-

se no continente africano como comerciantes bem-sucedidas, além de terem atravessado 

as águas do Atlântico negro
2
 em situações bastante diversas e em momentos distintos da 

diáspora africana. Na tentativa de dar conta do desafio que se anuncia, parece-nos 

melhor desenvolver neste trabalho um percurso que passará pela breve apresentação dos 

autores, pelo relato da narrativa contida em cada um dos respectivos romances, pela 

questão dos agudás e por isso mesmo pela forma como as personagens de Olinto e de 

Ana Maria fazem a travessia oceânica África-Brasil-África e como vão se estabelecer 

em cada um desses dois lados do Atlântico, sem esgotarmos, entretanto, as 

possibilidades de comparação que os romances suscitam, dada a óbvia limitação 

espacial deste trabalho, que assume aqui a forma de artigo. 

 

Antonio Olinto e Ana Maria Gonçalves 

 

Antonio Olyntho Marques da Rocha, crítico literário, jornalista, poeta, 

romancista, professor universitário e membro da Academia Brasileira de Letras, era 

filho de Áurea Loures Rocha e de José Marques da Rocha. Nasceu na cidade mineira de 

Ubá, cidade da Zona da Mata mineira, em 10 de maio de 1919. O escritor faleceu em 12 

de setembro de 2009, na cidade do Rio de Janeiro, já bem próximo aos noventa anos.
3
 

Antonio Olinto foi adido cultural do Brasil em Lagos (Nigéria), no quadriênio de 

1960 a 1964, e foi posteriormente nomeado para exercer essas mesmas funções em 

                                                                                                                                                                                   
XII, e de forma escrita e geralmente anônima, daí por diante. Mesclando fatos verídicos, folclóricos e 

imaginários, relatavam a história de reis, como Heinskringla, de Snorri Sturluson, ou de famílias, como 

Laxdaela Saga, de autor desconhecido.  
2
 Expressão criada por Paul Guilroy em sua obra O Atlântico negro: modernidade e dupla consciência, 

na qual o teórico tenta estabelecer um ponto de partida para a empreitada que consiste na discussão acerca 

da existência de uma unidade formal de elementos culturais diversos na modernidade, e dá a esta unidade 

formal o nome de Atlântico negro. Gilroy se opõe às abordagens  
3
 Sobre a vida de Antonio Olinto, nome como o autor assina seus romances, ver: LIRA, José Luís. 

Brasileiro com alma africana: Antonio Olinto. Rio de Janeiro: ICAO, 2008; ALBUQUERQUE, João 

Lins de. Antonio Olinto: 90 anos de paixão. Memórias póstumas de um imortal. São Paulo: Editora 

de Cultura, 2009; e AMORIM, Adelina Maria Alfenas. O narrador-intruso e os orikis em: A casa da 

água, de Antonio Olinto. – Juiz de Fora: Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, 2007. (Dissertação 

de Mestrado). Disponível em: <web2.cesjf.br/node/3319>. Acesso em 24 set. 2012.  
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Londres (Inglaterra), no ano de 1968. O mineiro estabeleceu-se como autor de uma 

obra, já traduzida para diversos idiomas, que pode ser inserida tanto na cena literária 

brasileira quanto na africana. 

Por sua vez, a escritora Ana Maria Gonçalves nasceu na cidade mineira de Ibiá, 

em 1970, sendo filha de pai de descendência indígena e portuguesa e de mãe            

afro-brasileira. Aos dezoito anos, a escritora passou a cursar Publicidade em São Paulo, 

e ao terminar a faculdade fundou uma agência na qual atuou como sócia até o ano de 

2001. Neste mesmo ano, a mineira mudou-se para Itaparica (Bahia) e posteriormente 

para a cidade de Salvador (Bahia), onde realizou as pesquisas para a escrita de Um 

defeito de cor.
4
 

 

 A casa da água e Um defeito de Cor 

 

O romance A casa da água, publicado originalmente em 1969, encerra a 

narrativa da “viagem de Mariana”, iniciada na cidade de Piau, Zona da Mata mineira, 

culminando na cidade de Lagos (Nigéria), locus em que os personagens (principalmente 

a matriarca Catarina) passarão por um processo de reaproximação com as origens, e de 

construção identitária (caso específico de Epifânia, filha de Catarina; e de Mariana, 

Emília e Antonio, netos da velha africana).  

Catarina, a avó de Mariana, nascera em Abeokutá (Nigéria) e fora vendida aos 

dezoito anos pelo próprio tio ao comércio de escravizados, vindo a ser transplantada 

para o Brasil.  

Depois de mais de cinquenta anos de permanência no Brasil, movida pelo desejo 

de retornar à terra natal, Catarina deixa a casa de tio Inhaim (Joaquim), fazendo-se 

acompanhada pela filha Epifânia e pelos três netos, dentre os quais Mariana. A família 

perpassa as cidades de Juiz de Fora, Rio de Janeiro e Salvador, onde permanece por um 

relativo período até tomar um saveiro em direção à cidade de Lagos (Nigéria).  

Desse marco em diante, A casa da água revela ao leitor grandes mudanças e 

experiências vivenciadas pelas personagens, quando é possível verificar o 

estranhamento da velha ex-escravizada Catarina em relação à sua terra de origem, assim 

como o processo de adaptação experimentado por Epifânia e por seus filhos, Antonio, 

                                                             
4
 Ana Maria Gonçalves fala de sua trajetória de vida e da gênese do romance Um defeito de cor em 

entrevista ao jornalista Renato Pompeu, intitulada Um defeito sem máculas. Disponível em:               

<www.oretratodobrasil.com.br/pdfs/RB_01/Um defeito sem maculas.pdf >. Acesso em: 04 jun. 2015. 
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Emília e Mariana. Mariana, por seu turno, despontará como o principal personagem de 

toda a narrativa, sendo talhada pela pena de Antonio Olinto como uma espécie de 

heroína que atravessará toda a vida entre dificuldades e conquistas iniciadas a partir da 

ideia de construção de um poço, no terreno de um sobrado ao qual é dado o nome de 

“Casa da água” (omi, água, water). Por meio do comércio de água potável e de outros 

produtos, muitos deles importados do Brasil, Mariana prospera, transformando-se em 

grande empreendedora, status que lhe possibilita educar os filhos (Joseph, Sebastian e 

Ainá) na França e na Inglaterra. Posteriormente, o mais novo dos filhos homens de 

Mariana, Sebastian Silva, vai se tornar o primeiro presidente do recém-liberto Estado 

Nacional do Zorei, quando a narrativa olintiana irá se aproximar da temática da luta por 

libertação e por independência na qual estiveram envolvidas as ex-colônias africanas em 

relação às nações colonizadoras europeias. 

 A vida da matriarca Mariana, a quem é atribuída uma extraordinária 

longevidade, é conduzida por Antonio Olinto até o romance terceiro da trilogia Alma 

da África, intitulado Trono de vidro, em que a afro-brasileira terá grande importância 

no processo de transformação da neta Maria Ilufemi em presidente do mesmo Estado 

Nacional do Zorei. Trono de vidro encerra-se com a neta relatando à avó as notícias da 

cidade de Piau, a qual visita como representante de Estado de seu país, marcando DE 

certo modo o reencontro da velha Mariana com o Brasil, seu país natal, ao qual jamais 

retornou. 

Para a criação e composição da personagem Mariana, Antonio Olinto revelou 

haver buscado inspiração na história pessoal da brasileira Romana da Conceição. 

Segundo o autor de O rei de Keto: 

  

 Romana da Conceição chegou do Brasil em 1900, aos 12 anos 

de idade, num veleiro chamado “Aliança”. Nina Rodrigues fala nessa 

viagem no livro “Africanos no Brasil”. Quando lhe pergunto: “Que tal 

a viagem no veleiro, minha tia?”, ela responde: “Foi uma 

consumição!” 

(...) 

 A avó de Romana da Conceição, que nascera na Nigéria, 

sempre tivera o sonho de voltar à terra natal. Conseguiu convencer a 

filha, já nascida no Brasil e mãe de Romana, a ir com ela e levar os 

filhos: Manuel, Romana e Luísa. Cerca de sessenta brasileiros 

pegaram o veleiro “Aliança” na Bahia. A viagem de Salvador 

demorou seis meses. Houve semanas de calmaria em que Romana me 

conta que ficava olhando o mar. Começaram a faltar víveres. Doze 

pessoas morreram. A viagem parecia não terminar mais. Quando 

aportaram a Lagos, as autoridades inglesas colocaram todo mundo de 

quarentena e não deixaram que descessem com um objeto sequer. 
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Roupas, joias, pertences de qualquer tipo, foram, por medo de 

contaminação por doenças, retirados dos viajantes brasileiros, que 

desceram em Lagos com pedaços de pano enrolados no corpo ou com 

roupas emprestadas. Encontrei ainda em Lagos passageiros dessa 

viagem do “Aliança”: Romana, Maria Ojelabi, Manuel  Emídio da 

Conceição, Luíza da Conceição e Júlia da Costa (OLINTO, 1964, p. 

165). 

 

Vale ressaltar que os ex-escravizados africanos que retornavam do Brasil para a 

África e os seus descendentes brasileiros que viajaram para a África quando desse 

retorno são chamados até os dias de hoje, na esfera das culturas dos países do Golfo do 

Benim ou antiga Costa dos Escravos, dentre os quais a Nigéria e o Benim, como 

“brasileiros da África” ou “agudás”, referência em iorubá, fom ou mina aos “parentes de 

Uidá”, ou seja, aos benimenses portadores de sobrenome de origem lusitana ou, na 

Nigéria do século passado, a todos aqueles indivíduos que professavam a religião 

católica.
5
 

Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves, traz-nos a narrativa de vida de 

Kehinde, uma jovem africana da etnia jeje, nascida em Savalu, no Daomé (atual 

Benim), no ano de 1810, portanto início do século XIX. Algum tempo após o 

assassinato do irmão menor Kokum e da mãe, Kehinde  e a irmã gêmea Taiwo vão para 

a cidade de Uidá, na companhia da avó.  Com cerca de seis, sete anos, Kehinde e sua 

irmã são capturadas por intervenção do Chachá e vendidas como escravizadas para 

comerciantes brancos. A avó das meninas se deixa capturar com o intuito de protegê-las 

e as três embarcam em um tumbeiro em direção ao Brasil. Durante a viagem morrem a 

irmã e a avó. Kehinde chega sem a família ao Brasil, é comprada e passa a viver em 

uma fazenda da Ilha de Itaparica, como companhia da filha do homem que a havia 

adquirido como escravizada. 

A personagem cresce nos serviços da casa, onde aprende a ler. Por desejo da 

senhora da casa é expulsa da proximidade da Casa-grande e passa a viver na Senzala 

com os demais escravizados da fazenda. Kehinde é submetida ao duro trabalho no eito, 

com pouco mais de doze anos depois retorna à casa-grande. Sucede-se a isso o estupro 

da personagem na flor da idade pelo dono da fazenda, do que advém a gravidez de um 

filho. O fazendeiro morre, por suposta picada de cobra, após o que a fazenda e vendida 

                                                             
5
 Sobre o tema, ver: GURAN, Milton. Agudás: os “brasileiros” do Benim. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2000; e OLINTO, Antonio. Brasileiros na África. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1964. 

 

 



7 
 

e a senhora e a filha mudam-se para Salvador levando os escravos de serviços 

domésticos, dentre eles Kehinde e o filho Banjokô, que mais tarde seria batizado pela 

senhora com o nome de José Gama.  

Em Salvador, trabalhando como escrava de aluguel, Kehinde passa a trabalhar 

para uma família de ingleses, quando aprende não apenas o idioma dos patrões como 

também a feitura de cookies, cuja venda vão transformá-la numa pequena comerciante. 

É que Kehinde, perto do dezoito anos, é posta a trabalhar pela senhora como escrava de 

ganho, atividade em que vai prosperar. Alforriada, Kehinde conhece Alberto, um 

português, tendo com o mesmo o seu segundo filho, Omotunde (ou Luiz Gama), que 

mais tarde acaba por ser vendido pelo próprio pai como escravizado, em razão de 

dificuldades financeiras daquele. Kehinde narra o fato histórico da Revolução dos 

Malês, na Bahia do ano de 1835, havendo participado da articulação de parte desse 

movimento. Por volta do ano de 1837 a vida da personagem sofre outras 

transformações: a Kehinde de Ana Maria Gonçalves experimenta os tempos de 

efervescência da luta pela independência da Bahia em relação ao restante do Brasil e, 

por engano é levada à prisão, acusada de ser contra o governo. Kehinde foge da prisão 

numa fuga arranjada e é aconselhada, em plena Revolução Federalista, a abandonar a 

Ilha de Itaparica, deixando o filho com o pai e uma amiga, Claudina. Kehinde passa pela 

cidade de São Luís do Maranhão e retorna tempos depois ao Recôncavo, mas ainda 

afastada de Alberto e do filho Omotunde. Claudina falece e desde então ninguém mais é 

capaz de dar notícia do pai e do menino que havia desaparecido. A partir disso, Kehinde 

se lança numa busca constante pelo filho, perpassando as cidades brasileiras onde tinha 

informação do paradeiro da criança. Permanece um bom tempo em São Sebastião do 

Rio de Janeiro à procura do menino. Em 1841 ainda não havia notícias do paradeiro de 

Omotunde. Assim, a respeito desse fato, a narradora em primeira pessoa se expressa: 

 

Durante anos eu tinha esperado por aquele momento, e quando 

finalmente ele chegou, fiquei com as pernas bambas de medo do que 

poderia descobrir. Entrei com muito cuidado, coo se de uma hora para 

outra fosse te encontrar tão perto de mim, depois de tanta procura 

(GONÇALVES, 2007, p. 705). 

 

O menino teria passado apenas quinze dias em São Sebastião do Rio de janeiro e 

provavelmente devesse estar em Santos, para onde Kehinde parte, depois para São 

Paulo, Campinas e de volta a São Salvador. Então, Kehinde resolve retornar para a 

África, numa viagem de vinte e seis dias rumo a Uidá (1847). Em África, a personagem 
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conhece John, um mulato escuro de Serra Leoa. Os dois se casam e têm filhos gêmeos, 

além de construírem um grande patrimônio, pois em África, Kehinde vai se dedicar ao 

comércio e o marido também se valerá dessa atividade, atuando  inclusive como 

comerciante de armas.   

 

Mesmo faltando quase tudo, em África as regras de comércio eram 

diferentes das dos Brasil, onde qualquer um podia vender o que 

quisesse. Antes de se estabelecer, o comerciante tinha que estar sob a 

proteção do rei ou de alguém influente. Não digo as vendas feitas nas 

feiras, de pouco vulto, mas as que podiam interferir no comércio local, 

nos preços e nos acordos firmados entre comerciantes estrangeiros e 

locais. Eu levava quase três contos em produtos comprados na Bahia, 

uma quantia considerável que poderia fazer com que alguém se 

sentisse prejudicado (GONÇALVES, 2007, p. 742).  
 

Em Uidá, Kehinde reencontra velhos amigos, pois é neste momento, uma agudá, 

assim como a personagem Catarina (ou Adunké – avó de Mariana) do romance A casa 

da água, ou seja, uma ex-escravizada retornada do Brasil.  

Dessa maneira, tal como as personagens engendradas pela escrita olintiana, 

também a Kehinde de Ana Maria Gonçalves experimentará as diferenças culturais 

existentes no território africano em relação ao que vivenciara no Brasil, e vai relatar a 

forma como os agudás se organizaram ao retornarem ou chegarem ao outro lado do 

Atlântico, dando ao leitor informações sobre a rotina instaurada pelos agudás nos 

bairros brasileiros da África, tais como o Quartier Brésil, bairro que existe 

verdadeiramente em Lagos até os dias de hoje. 

 

Certo início de noite, uma bagunça na rua chamou nossa atenção e 

saímos todos, para entrar logo em seguida, com medo de nos 

machucarmos. Era época do entrudo no Brasil e, em alguns lugares da 

cidade, os retornados também faziam o seu. Os africanos não 

gostavam e saíam atrás deles, provocando brigas e confusões, 

causando muitas mortes. Mas aqueles que estavam na nossa rua não 

eram brasileiros, e sim africanos imitando brasileiros, bebendo 

cachaça e batendo tambor, sendo que alguns ainda usavam máscaras 

feitas com cabeça de carneiro (GONÇALVES, 2007, p. 758). 
  

A partir de então, Kehinde, além de comerciante, passa a fazer fortuna 

construindo casas para os grandes comerciantes de Uidá e de outras cidades. Algum 

tempo depois a próspera construtora e fica viúva. Kehinde muda-se para Lagos. “Fui 

feliz em Lagos. De um jeito diferente do que eu imaginava, mas de uma felicidade 

simples e sincera.” (GONÇALVES, 2007, p. 887). Assim, ao escrever longamente sobre  
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a vida da personagem em Lagos, Ana Maria Gonçalves, neste momento se aproxima 

bastante da narrativa que é posta por Antonio Olinto no romance A casa da água, tendo 

em vista que a autora retoma a temática das históricas viagens de ex-escravizados e de 

seus descendentes afro-brasileiros em retorno ao continente africano, logo após a 

Abolição da Escravatura no Brasil, aspecto que é também tema de abordagem, de 

estudo  e de recriação por parte do escritor ubaense. A escritora de Ibiá traz para as 

linhas do seu romance a repercussão da notícia da Abolição junto às comunidades 

agudás, do seguinte modo: 

 

Mas nada superou a alegria da festa que comemorou a libertação e 

todos os escravos do Brasil, em um mil oitocentos e oitenta e oito, 

quando o governador Sir Moloney disse que mandaria vapores para 

buscar todos que quisessem voltar para Lagos. A essa festa, realizada 

na praça da Catedral, não compareceram somente os brasileiros, mas 

foi motivo de diversão também para os sarôs, estrangeiros e selvagens 

(GONÇALVES, 2007, 910). 
 

Apropriando-se de fatos históricos, a personagem narradora conta as 

dificuldades e o final fracasso das viagens dos vapores ingleses que buscavam os 

retornados no Brasil. Mas impressiona a intertextualidade estabelecida pela escritora 

Ana Maria Gonçalves com a obra de Antonio Olinto, quando os dois autores se valem 

do mesmo fato para desenvolverem seus respectivos romances. Trata-se da viagem do 

veleiro Aliança, que realmente existiu, (cujo nome em Antonio Olinto é transmutado 

para Esperança, sendo este o patacho que levará a personagem Mariana, na companhia 

da avó, da mãe e dos irmãos ao continente africano), passando pelas experiências exatas 

que a personagem Kehinde de Ana Maria Gonçalves relata haver presenciado. Nesse 

passo, Ana Maria Gonçalves, na voz de Kehinde narra: 

 

Tudo o que se comenta ultimamente, e devo dizer que estamos 

no dia vinte e sete de setembro de um mil oitocentos e noventa e 

nove, é a viagem do Aliança, um velho patacho que já tinha 

feito inúmeras viagens Lagos – São Salvador.  Um dos 

desentendimentos recentes que tive com os seus irmãos foi por 

causa dessa última viagem do Aliança, da notícia e da tristeza 

que ele levou até Lagos em junho deste ano. A Bahia está 

sofrendo com uma epidemia de febre amarela e os navios que 

saem de lá têm que carregar boletim de saúde para todos os 

passageiros e tripulantes, mas na pressa de viajar ou por 

irresponsabilidade mesmo, o capitão do Aliança arrumou 

atestados falsos para todos os viajantes. Deu azar , porque  

alguns deles estavam com a febre, que rapidamente se alastrou, 
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matando onze passageiros durante a viagem e mais de um 

depois que o patacho ancorou em Lagos. Sabedoras do que 

estava acontecendo, as autoridades de Lagos não deixaram que 

ninguém fosse à terra e mandaram outra  embarcação pra 

recolher os passageiros, a bordo da qual eles tiveram que ficar 

de junho até o início deste mês, quando um oficial-médico 

britânico achou que não haveria mais problemas. (...) Quando os 

passageiros e tripulantes finalmente foram autorizados a 

desembarcar, foi sem os pertences, que tinham ficado no 

Aliança e possivelmente estavam contaminados. (...) Antes de 

embarcar fiz mais uma coisa por eles, doei tudo de uso pessoa e 

exclusivo meu, como as roupas e os sapatos que não trouxe 

comigo agora e que nunca mais usaria mesmo (GONÇALVES, 

2007, p. 911). 

 

A partir desse trecho, poderíamos até imaginar que os lençóis que envolveram 

Mariana no desembarque em Lagos, como é conta o narrador olintiano, teriam sido 

cedidos pela personagem de Ana Maria Gonçalves. Finalizando o romance, temos que a 

despeito de sua longa trajetória no continente africano, Kehinde fica doente e cega, e 

embora tenha tido notícias tardias do paradeiro do filho, não se sabe se chegará a      

revê-lo, sonhando ter forças para ingressar no convés de um navio que a trouxesse de 

volta ao Brasil, a bordo do qual parece narrar a sua saga. 

 

 Aproximações e distanciamentos 

 

 Conforme explicitado, um trabalho comparativo entre as duas narrativas que se 

apresentam não caberia nas estritas linhas deste artigo.  Todavia, para além do desafio 

expresso por meio da tentativa de resenhar o extenso romance de Ana Maria Gonçalves, 

consideramos ao menos outro exercício válido a busca por apontar algumas 

aproximações entre as duas obras em questão, para o que consideraremos certos marcos, 

tais como a viagem de Mariana e a viagem empreendida por Kehinde, a alfabetização e 

a capacidade de leitura e de fala de outros idiomas apresentados pelas duas personagens, 

como pontos de aproximação entre as duas histórias, ao mesmo tempo em que as 

diferenças ou pontos de afastamento entre ambas se colocam em evidência. 

Da leitura das duas obras é possível depreendermos que a personagem Mariana 

de A casa da água empreende uma viagem do Brasil à África, na companhia da avó, 

ex-escravizada e de seus familiares. Trata-se de uma afro-brasileira, que ligada pelos 

laços familiares, vê-se compelida a deixar a terra natal para lutar pela sobrevivência 
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num continente que lhe é absolutamente estranho. Uma vez em África, Mariana se 

transforma numa matriarca de grande reconhecimento (quase uma heroína) que jamais 

retornará ao Brasil. 

 A Kehinde de Um defeito de Cor, por sua vez,  é escravizada, e nessa condição 

se vê forçada a empreender uma viagem da África até o Brasil, onde passa pelas agruras 

da escravidão, mas liberta pela compra da carta de alforria, consegue retornar ao 

continente de origem, onde também se torna uma próspera matriarca. A personagem 

retornará ao Brasil, em busca do paradeiro do filho que se perdera, e narra sua história a 

bordo de um navio que a vem trazendo de volta. A narrativa não nos dá absoluta certeza 

se Kehinde consegue chegar ou não ao seu destino. 

Desponta em ambas as narrativas o fato de as personagens conseguirem se 

alfabetizar. Kehinde se vale das lições da filha do fazendeiro para aprender a ler; 

Mariana frequenta a escolha de missionárias na África. Isso coloca as personagens em 

situação de vantagem num universo em que poucos indivíduos são alfabetizados.  

Graças aos estudos, Mariana terá a ideia de construir o poço que alavancará sua vida 

como grande comerciante; Kehinde aprenderá a fazer cookies cuja venda possibilitará 

seu crescimento como comerciante, atividade que mais tarde, inclusive, em África, vai 

se tornar diversificada. Aliás, ambas as personagens tornar-se-ão construtoras de 

imóveis além de comerciantes. Não temos notícia histórica da participação do elemento 

feminino na figura de traficantes e comerciantes de indivíduos escravizados. Este 

universo parece-nos marcadamente dominado por homens, vale salientar. Kehinde, 

todavia, será em sua infância, vitimada por este comércio vil, situação que incorrerá 

sobre a ancestral avó de Mariana. 

 

Considerações finais 

 

 Desse modo, apenas enunciando alguns aspectos de aproximação e de 

distanciamento entre esses dois emblemáticos romances afro-brasileiros, vemos nesse 

pequeno exercício comparativo, timidamente desenvolvido neste artigo, a grande 

possibilidade de que esse mister possa ser ampliado, dado a riqueza das narrativas da 

lavra dos mineiros Antonio Olinto e Ana Maria Gonçalves, capazes de nos levarem à 

reflexão acerca do regime escravocrata que vigorou no Brasil, além de nos 

possibilitarem a compreensão de como se deu a constituição da diversidade étnica que é 
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o nosso país e a contribuição de afro-brasileiros na constituição de núcleos 

populacionais no continente africano. 
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