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RESUMO: Este trabalho pretende realizar um estudo crítico de textos de dois autores libertos 
do Atlântico Negro, a saber, Gustavus Vassa, também conhecido como Olaudah Equiano 
(c.1745-1797), e Mahommah Gardo Baquaqua (c.1824-?), com foco na inscrição textual de uma 
identidade narrativa múltipla, relacional e transitória em narrativas de teor autobiográfico. A 
leitura crítica das vidas escritas de indivíduos cujo processo de formação identitária se dá, por 
um lado, na maleabilidade das fronteiras do espaço transatlântico e, por outro, sob as regras 
dessubjetivadoras do escravismo moderno. Gustavus Vassa, cujo nome de nascimento é 
Olaudah Equiano, carrega o dilaceramento identitário no nome que lhe foi imposto por um de 
seus senhores como uma homenagem irônica ao rei Gustavo I (1496-1560). Ao escrever sua 
narrativa, porém, Vassa resgata o nome africano juntamente ao relato de sua infância em 
liberdade. Publicada em 1789 sob o título de The Interesting Narrative of the Life of Olaudah 
Equiano; or, Gustavus Vassa, the African, a obra explicita a ambiguidade indecidível entre a 
testemunha dos horrores do tráfico transatlântico e o abolicionista inglês e cristão. Já em 
Mahommah G. Baquaqua, a ambiguidade é inaugurada na gênese textual, uma vez que o relato, 
narrado em inglês por um autor poliglota, trazido como escravo da costa africana para o Brasil e 
liberto nos Estados Unidos, sofre a mediação problemática de Samuel Moore, supostamente um 
editor religioso abolicionista interessado em ajudá-lo a concretizar seu sonho de retornar à 
África. O embate silencioso entre Baquaqua e Moore pela autoria do texto permite reler a 
dualidade expressa na narrativa de Olaudah Equiano/Gustavus Vassa e notar a multiplicação, 
em ambos os casos, de máscaras identitárias assumidas e negociadas ao longo da vida narrada, 
em busca de emancipação. Respeitando a especificidade contextual e do regime de escrita de 
cada texto, o trabalho se propõe à leitura conjunta dos dois relatos com o objetivo de colaborar 
para o mapeamento genealógico de uma formação discursiva antiescravista africana em 
diáspora no Atlântico Negro.  

Palavras-chave: Mahommah Gardo Baquaqua; Olaudah Equiano; Gustavus Vassa; Atlântico 
Negro; Identidade narrativa. 

 

 

In this situation I expected every hour to share the fate of my companions, 
some of whom were almost daily brought upon deck at the point of death, 
which I began to hope would soon put an end to my miseries. Often did I 
think many of the inhabitants of the deep much more happy than myself. I 
envied them the freedom they enjoyed, and as often wished I could change 
my condition for theirs. (…) Many a time we were near suffocation from the 
want of fresh air, which we were often without for whole days together. This, 
and the stench of the necessary tubs, carried off many. During our passage I 
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first saw flying fishes, which surprised me very much: they used frequently 
to fly across the ship, and many of them fell on the deck. (EQUIANO, 1794, 
p.52-54)1 
 
A primeira palavra em Inglês que meus dois companheiros e eu aprendemos 
foi f-r-e-e [livre]. Fomos instruídos por um inglês a bordo, e oh! Quantas 
vezes eu a repetia. Este mesmo homem falou-me muito de New York City 
(ele sabia falar português). Contou-me como a gente de cor era livre naquela 
cidade, e fez-me sentir muito feliz; e eu ansiava para que viesse logo o dia de 
chegar lá. O dia chegou, mas fugir não era coisa fácil para dois rapazes e uma 
moça, que sabiam apenas uma palavra em inglês, não tendo, como 
supunhamos, nenhum amigo para nos ajudar (...). No dia seguinte, muita 
gente de cor veio a bordo e perguntou-nos se éramos libertos. O capitão já 
havia dito que nada disséssemos, mas não atendemos ao desejo dele. E ele, 
vendo tanta gente vir a bordo, começou a temer que sua propriedade pudesse 
fugir. (BAQUAQUA, 1997 [1854], p.103-104).   

 As epígrafes selecionadas para abrir este trabalho são excertos de narrativas que 

ajudam a compor um corpus imaginado do que se poderia chamar de narrativas do 

Atlântico Negro. A primeira é de autoria de Olaudah Equiano, ou Gustavus Vassa, cuja 

obra de teor autobiográfico, publicada em 1789 na Inglaterra sob o título de The 

Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, 

Written By Himself2, recebeu nove edições antes de falecer, em 1797, além de 

traduções para o Alemão e o Holandês. A segunda é extraida do relato biográfico de 

Mahommah Gardo Baquaqua, o único a ter sido produzido por um africano trazido ao 

Brasil como escravo. Publicou sua narrativa em 1854, nos Estados Unidos, em 

liberdade. Versando sobre o tema comum do tráfico transatlântico de pessoas, elas 

oferecem o ponto de vista interno de sujeitos cuja trajetória dá a ver a economia 

simbólica impressa nos dois lados da moeda que sustentou a formação dos impérios 

europeus modernos: escravização e liberdade, subjugo e autonomia, morte e vida. De 

modo especial, esses trechos trazem o relato de sujeitos em trânsito, cuja identidade é o 

resultado de relações intersubjetivas complexas, construídas entre o deslocamento 

forçado em navios negreiros e a conquista de mobilidade individual e social no espaço 

ultramarino. Com este trabalho, procuraremos demonstrar como essas narrativas, lidas 

                                                           
1 “Encontrando-me nesta situação, eu esperava, a cada momento, compartilhar do destino de meus 
companheiros que eram trazidos quase diariamente ao convés, à beira da morte, a qual eu esperava que 
em breve desse um fim à minha miséria. Por vezes considerei que os habitantes das profundezas eram 
muito mais felizes do que eu. Eu invejava a liberdade de que eles gozavam e com a mesma frequência 
desejava trocar minha condição com a deles. (...) Muitas vezes, estávamos próximos do sufocamento, 
pelo ar que nos faltava por dias inteiros. Isso, somado ao fedor dos tubos para as necessidades, arrastaram 
muitas vidas. Durante nossa passagem, vi peixes-voadores pela primeira vez, que muito me 
surpreenderam: eles frequentemente voavam através do navio e muitos deles caíam no convés”. Tradução 
nossa. 
2 O título da obra, ainda não editada em português, pode ser traduzido como “A interessante narrativa de 
Olaudah Equiano, ou Gustavus Vassa, o africano, escrita por ele próprio”. Para efeito de síntese, 
passaremos a nos referir a ela apenas como Interesting Narrative, no restante deste trabalho. 
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na maioria das vezes pela ótica do testemunho histórico ou da autobiografia, valem-se 

do espaço biográfico para compor narrativas de emancipação3, capazes de encenar jogos 

de identificação que refletem a dinâmica situacional, móvel, entricheirada e oscilante 

que caracteriza o Atlântico Negro (CHAMBERS, 2000, GILROY, 2012). 

Os autores das citações acima destacam-se por terem elaborado textos que unem 

o relato da travessia do atlântico em um navio negreiro – a chamada Middle Passage – à 

construção da própria vida como narrativa e travessia. Frequente no terreno das escritas 

de si, esse modelo de construção se dará, nesses casos, sob o signo de uma 

dessubjetivação dentro do discurso hegemônico – decorrente da reprodução sistemática 

da mentalidade escravista – e de uma desterritorialização, trazendo uma rasura 

interessante para o conceito de “identidade narrativa” (RICOUER, 1990, 2010)4. 

 Voltadas, a princípio, para um público leitor majoritariamente branco e 

escravagista, as narrativas em questão foram lidas com interesse por se tratarem, 

paradoxalmente, de testemunhos biográficos de indivíduos que, para a mentalidade 

vigente, eram considerados desprovidos de identidade própria – à parte das rotulações 

étnicas genéricas que lhes eram imputadas pelos senhores e traficantes de escravos – e 

de individualidade pensante, quando não taxados como infra-humanos5. A consciência 

desse aparente oxímoro autobiográfico talvez explique a insistência editorial, em ambos 

os casos, de apresentar as narrativas como documentos inéditos de lugares e povos 

pouco conhecidos da África e dos horrores da escravidão, sobretudo para integrarem a 

campanha abolicionista na Inglaterra e na América do Norte. 

                                                           
3 Os termos “narra tivas de emancipação” e “narrativas de liberdade” são traduções livres do termo 
“freedom narratives”, cunhado por Paul Lovejoy para caracterizar relatos de indivíduos que “achieved 
their freedom or were dictated to compilers who recounted the quest for freedom” (LOVEJOY, 2011, 
p.91), dentre os quais Equiano ou Vassa e Mahommah G. Baquaqua. 
4 Entendemos o conceito de “identidade narrativa” na acepção dada a ele por Paul Ricoeur em Tempo e 
Narrativa (2010) e Soi même comme un autre (1996) e aqui interpretada  como a identificação do sujeito 
(o “quem”) de um relato por meio de sua figuração entre o tempo dos acontecimentos (“tempo crônico”) e 
o de sua enunciação para si mesmo e para outros (“linguístico”). Da conjugação desses tempos emerge 
um terceiro, o “tempo narrado” no qual o eu se identifica como um outro (RICOEUR, 2010, p.411-423). 
A identidade entre o eu que fala e o outro de quem se fala só pode ser traçada por meio da narrativa, 
permanecendo, assim, “aberta à mudança, à mutabilidade, mas sem perder de vista a coesão de uma vida” 
(ARFUCH, 2010, p.116). 
5 A escravização negra e o tráfico transatlântico fundam o racialismo como discurso, especialmente a 
partir do século XVIII. Achille Mbembe, em Crítica da Razão Negra,nota esse período de racialização do 
pensamento moderno como o “momento gregário do pensamento ocidental”, no qual “o Negro é 
representado como protótipo de uma figura pré-humana incapaz de superar sua animalidade” (MBEMBE, 
2014, p.39). Mais a frente, Mbembe notará a consolidação da representação do escravo como “farrapo-
humano”, o qual, apesar da aparência humana, está tão desfigurado que é, ao mesmo tempo, um dentro e 
fora do humano. É o infra-humano” (ibdem, p.231).  . 
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O problema da ipseidade na narrativa das memórias de um sujeito escravizado e 

transplantado de sua terra natal pode ser abordado a partir dos regimes de legibilidade 

nos quais sua textualidade se inscrevia, quando de sua publicação. No caso da 

Interesting Narrative de Equiano/Vassa, ela pode ser introduzida por alguns elementos 

paratextuais. Em uma das cartas que prefaciam a obra6, endereçada aos membros do 

parlamento inglês, o autor declara: 

Estou ciente de que deveria suplicar-vos por perdão por vos endereçar um 
trabalho tão completamente desprovido de méritos literários; mas, como se 
trata da produção de um africano iletrado, acionado pela esperança de tornar-
se um instrumento de alívio para o sofrimento de seus conterrâneos, tenho a 
confiança de que um homem tal, defendendo uma causa tal, será absolvido 
de sua ousadia e presunção. (EQUIANO, 1794, p.5. Grifos do autor. Trad. 
nossa7.) 

O trecho é ambíguo. A primeira vista, Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa (o 

prefácio é assim assinado, mantendo a indeterminação) direciona o leitor para uma 

interpretação instrumental de seu relato. Colocando-se como incapaz de fazer boa 

literatura, suplica pelo perdão da forma, em nome do conteúdo: a defesa do 

abolicionismo (“causa tal”). Por outro lado, a súplica do suposto “africano iletrado” é 

feita em um inglês sem deslizes e demonstrando a consciência da imagem que os 

parlamentares ingleses deveriam ter dos africanos8.  

Como se vê, há algo de um distanciamento irônico na humildade declarada pelo 

prefaciador e que denota o uso estratégico da apresentação de si pelo discurso 

autobiográfico: declarando-se um africano sem dotes literários, ele orientava uma leitura 

documental de seu texto pelos parlamentares e, por outro lado, possibilitava surpreendê-

los com seu talento narrativo9.  

                                                           
6Este trabalho utilizará como referência a nona edição da Interesting Narrative, a última publicada em 
vida, em 1794. A escolha traz a vantagem de permitir o contato com parte da recepção da obra, 
reproduzida no paratexto da publicação sob a mediação do autor . A inclusão de cartas e resenhas críticas 
é assim justificada: “Essas cartas e as observações dos críticos não teriam aparecido na Narrativa, não 
fosse pelas falsas asserções feitas por meus inimigos na tentativa de impedir sua circulação” (EQUIANO, 
1794, p.XVII). As acusações referidas pelo autor  sugeriam que Vassa teria inventado sua origem 
africana, com o objetivo de invalidar seu valor testemunhal. 
7 Todas as seguintes citações textuais da Interesting Narrative, originalmente em língua inglesa, 
receberam tradução nossa. 
8 O homem que se estabelecera como Gustavus Vassa na sociedade inglesa, firmando-se como o negro 
mais influente do país e constituindo laços de influência junto à corte e aos grupos políticos abolicionistas 
preocupava-se, na narrativa, em reatar publicamente os laços com o continente africano. A gravura que 
abre a edição corrobora essa consciência dupla e instrumental ao não disfarçar os traços físicos que lhe 
diferenciariam do inglês médio e, simultaneamente, apresentá-lo com vestes de nobreza portando um 
exemplar da bíblia. 
9 A estratégia parece ter funcionado, ao menos parcialmente, porque as resenhas críticas da época, 
incluídas no volume por Vassa, elogiam a “autenticidade” e “simplicidade” da narrativa, além do caráter 
“honesto” do autor e, por outro lado, sua “sensibilidade” para produzir um relato “interessante”, 
“prazeroso” e “bem escrito” (VASSA, 1794, p.XVI-XVII). 
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A intertextualidade, por meio da apropriação de textos canônicos, especialmente 

o Velho Testamento e o Paradise Lost, de John Milton, é outro procedimento que, 

somado ao distanciamento irônico, transcende o caráter documental do relato na direção 

de uma reflexão sobre a condenação original do escravizado à “morte social” 

(PATTERSON, 1982) e as possibilidades de sua salvação. Mary Niquist (2014) e 

Vincent Carreta (2010) notam que as citações de Paradise Lost têm um sentido mais 

amplo na narrativa do que o de atestar o capital cultural de Gustavus Vassa e validá-lo 

como cidadão britânico e cristão. Retiradas das falas de anjos condenados pelo poder 

divino (Satã e Belzebu), as citações sugerem uma identificação da escravidão como 

pecado original da humanidade10. Ressignificadas no contexto da narrativa, em um 

momento em que Vassa expressa seu sentimento de injustiça ao ter a liberdade negada 

por seu senhor, as citações do clássico de Milton explicitam o destino dos escravizados 

como fruto não do julgamento divino, mas da própria humanidade. Nas palavras de 

Frantz Fanon, trata-se da sina dos condenados da terra, ou a “história do homem 

condenado pelos homens” (FANON, 1979, p. 253).  

A visão de um destino do qual não poderia escapar leva-o a invocar a citação de 

outro poema narrativo, “The Dying Negro”, publicado por Thomas Day e John Bicknell 

em 177311. O poema versa sobre um acontecimento da época: um homem escravizado 

pretendia batizar-se para se casar com uma mulher branca. Recapturado e posto em um 

navio direcionado às Américas, suicida-se com um tiro na cabeça. Novamente, a 

intertextualidade explícita corrobora os sentimentos do autor e corrobora sua construção 

identitária como morto social, a qual virá a opor uma retórica da salvação no decorrer da 

narrativa. 

Vassa, aliás, havia considerado o suicídio como alternativa em seu famoso relato 

da Middle Passage, trazido em epígrafe a este trabalho. O relato sufocante da travessia 

do Atlântico é pontuada pela expressão do desejo de tornar-se outro, sintetizado por 

                                                           
10  Segue, como exemplo, uma das quatro citações feitas por Vassa/Equiano no capítulo V:  “No peace is 
given/ To us enslav’d, but custody severe;/ And stripes and arbitrary punishment/ Inflicted—What peace 
can we return?/ But to our power, hostility and hate/ Untam’d reluctance, and revenge, tho’ slow,/ Yet 
ever plotting how the conqueror least/ May reap his conquest, and may least rejoice/ In doing what we 
most in suff’ring feel” (VASSA, 1794, p.148. Adaptado dos versos 2332 a 2340 de Paradise Lost). 
Reproduzimos aqui a tradução de José Lima Leitão do trecho citado:  “Que paz alcançaremos nós 
escravos/ Senão grilhões, flagelos, tiranias?/ Que paz também retribuir podemos/ Senão traições, ardis, 
vinganças, ódios,/ Intermináveis sempre, inda que tardos?/ Conjuração contínua trabalhemos/ E, quanto 
mais pudermos, desluzamos/ Ao Vencedor os frutos da vitória,/ E o bárbaro prazer que goza ufano/ Em 
nos fazer tragar tão crus tormentos” (MILTON, 1956). 
 
11 O texto integral do poema “The Dying Negro” pode ser consultado no endereço 
http://www.brycchancarey.com/slavery/dying.htm. Acesso em 15 de novembro de 2016. 

2329

http://www.brycchancarey.com/slavery/dying.htm


três imagens: os companheiros postos no convés para morrer, os “habitantes das 

profundezas” e os peixes-voadores. Para todos eles, o mar se afigura como ambiente de 

liberdade em oposição ao aprisionamento do navio. Assim, o desejo de morte física é 

sintoma de uma radicalização da necessidade de libertar-se de uma identidade 

condenada. Aliás, toda a narrativa de Vassa/Equiano pode ser lida como o relato de uma 

vida (ou sobrevida) como trajetória de salvação por meio de uma conversão identitária 

unificada pela composição de uma “ilusão biográfica” (BOURDIEU, 2006). 

Um breve resumo da trama pode ajudar a explicar essa interpretação: Olaudah 

Equiano nasce livre em 1745 em um povoado de etnia Igbo (grafado Eboe, na narrativa)  

e é sequestrado aos onze anos de idade para servir como escravo até 1766, quando 

consegue comprar sua liberdade. Nesses vinte e um anos, é vendido a quatro senhores 

ingleses, renomeado três vezes por eles (como Michael, Jacob e, finalmente, Gustavus 

Vassa), batizado no cristianismo e transportado por diversos territórios das então 

chamadas Índias Ocidentais, participando ativamente da Guerra dos Sete Anos, entre 

Inglaterra e França. Após a emancipação, continua a viajar pelo Atlântico, denunciando 

o caráter abusivo do sistema escravista moderno e relatando as aventuras e desventuras 

de um negro livre naquele universo até estabelecer-se na Inglaterra. O relato linear que 

vai da liberdade ao cativeiro e deste à emancipação pinta a vida de Equiano como uma 

travessia repleta de peripécias e encruzilhadas, da qual resulta a unificação do sujeito 

que escreve. A construção dessa vida como caminho tem algo de “espírito da época” – 

vale lembrar que naquele mesmo quarto de século viriam a ser publicadas as Confissões 

de Rousseau e a versão final d’Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe 

–, mas é também o resultado do aproveitamento de um modelo de narrativa típico da 

época: as narrativas autobiográficas de conversão espiritual (THOMAS, 2000). Muito 

frequentes entre os protestantes ingleses do século XVIII, essas narrativas se encontram 

no meio do caminho entre a tradição confessional inaugurada por Santo Agostinho e a 

consolidação da autobiografia moderna a partir de Rousseau12. Conforme sintetiza 

Leonor Arfuch, trata-se do “trânsito da conversão – o tornar-se aceitável para o olhar 

divino – à autoafirmação como aceitabilidade do próprio eu na trama comunal dos 

outros e como abertura à liberdade de criação individual” (ARFUCH, 2010, p.134). 
                                                           
12 Vale lembrar que essa transformação do gênero biográfico não ocorre de maneira linear. A tendência 
biográfica renascentista na Europa dos séculos XV a XVII, para a qual as “Vidas” de Plutarco tinham 
mais importância que as Confissões de Agostinho,  prioriza a construção de personalidades estáticas e 
exemplares, dotadas de categorias morais, de índole e de vocação, sem grandes mudanças no caráter do 
biografado. As narrativas biográficas de conversão espiritual retomam a tradição Agostiniana, mas 
possuem todo um desenvolvimento próprio como modelo de escrita, interno à história do Protestantismo. 
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Equiano, ou Vassa, aproveitou-se desse modelo intermediário, mas pôde levá-lo além 

ao inscrever na narrativa não apenas sua conversão ao cristianismo metodista – 

relatando, inclusive, o momento de sua salvação por meio de uma visão de Jesus Cristo 

crucificado sobre o oceano (cf. EQUIANO, 1794, p.283-288) – mas também o processo 

de sua emancipação como homem livre e cidadão inglês.  

Destarte, o gesto de biografar-se representa, simultaneamente, uma concessão à 

formação da identidade nacional, por meio da qual o escritor consegue se estabelecer 

como homem de letras, e uma conciliação das múltiplas identidades que lhe são 

atribuídas ao longo da vida, dentre as quais a africana merece atenção especial13. A 

indecidibilidade do nome autoral – lembramos que a obra é assinada por “Olaudah 

Equiano ou Gustavus Vassa” – é um dos signos do prisma identitário que se desdobra 

no tempo narrado. De acordo com o relato, o nome europeu fora resultado de um ato de 

ironia com requintes de crueldade protagonizado por um de seus senhores, Michael 

Henry Pascal, a despeito dos protestos do autor, que quisera ser chamado Jacob. 

Gustavus Vassa (1496-1560, também conhecido como Gustavo I) tornara-se rei da 

Suécia em 1523, ganhando fama de “libertador de seu povo e herói nacional da nação 

sueca” (LOVEJOY, 2012, p.168), por derrotar a tirania e instaurar o protestantismo 

como religião oficial do país. Como nota Lovejoy (ibidem, p.168), é difícil acreditar, 

porém, que a criança que protestava contra o novo nome soubesse de sua significação. 

No horizonte autobiográfico, a recusa da nomeação parece indicar a resistência a uma 

nova perda de um índice identitário que lhe garantisse algum resquício de 

individualidade14. Afinal, em apenas uma década de vida, havia sido obrigado a trocar 

de nome três vezes (Olaudah Equiano →  Michael → Jacob → Vassa). Nesse jogo 

interssubjetivo de resistência e imposição, característico das peripécias que marcam a 

narrativa, a manutenção do nome sueco e o resgate (ou invenção) do nome Igbo acabam 

adquirindo o sentido de uma inversão irônica. De acordo com o próprio narrador, o 

nome Olaudah significava, na linguagem da etnia Igbo, “vicissitude, ou também 

fortunado; alguém favorecido” (EQUIANO, 1794, p.20). A construção biográfica sob 

os topoi da predestinação e da vida como travessia contribui para que, ao fim da 

                                                           
13 A título de curiosidade, mencionamos aqui um comentário de Voltaire, anotado por Roger Chartier, 
sobre a figura do homem de letras, que nos remete a uma das imagens utilizadas por Equiano/Vassa em 
seu relato da Midde Passage: “o homem de letras assemelha-se aos peixes-voadores: se se eleva um 
pouco, as aves devoram-no; se imerge, é comido pelos peixes” (apud CHARTIER, 1997, p.122). 
14 Em “A ilusão biográfica”, Pierre Bourdieu ressalta que, por meio do nome próprio, “institui-se uma 
identidade social constante e durável, que garante a identidade do indivíduo biológico em todos os 
campos possíveis onde ele intervém como agente” (2006, p.186). 
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narrativa, o autobiografado converta-se na anti-imagem do rei sueco que o antecedera: 

agente essencial na luta contra o tráfico de escravos, torna-se uma espécie de herói 

libertador do povo africano. Figurando lado a lado no título da narrativa, Olaudah 

Equiano e Gustavus Vassa são marcas de uma indecibilidade identitária que narra a 

conquista da liberdade de seu autor-protagonista através do tempo sem deixar de nos 

lembrar da crueldade dessubjetivadora própria ao escravismo.  

O duplo de indecibilidade identitária e autoral é também marca da Biografia e 

narrativa do ex-escravo afro-brasileiro Mahommah Gardo Baquaqua, com 

consequências interessantes para o conceito de identidade narrativa. Fato comum nas 

narrativas de ex-escravizados publicadas nos Estados Unidos ao longo do século XIX, a 

obra contou com a mediação por parte de um editor religioso de nome Samuel Moore15. 

No prefácio à obra, é Moore quem orienta o leitor para a uma leitura mais documental e 

menos literária: “É simplesmente uma compilação ou narração dos acontecidos na vida 

do mesmo homem que os narra e expostos sem linguagem figurada, mas no estilo mais 

singelo possível” (apud BAQUAQUA, 1997, p.24). Assim, o texto oferece para o leitor 

o testemunho histórico dos “sofrimentos e das torturas horríveis” infligidos aos 

escravos, mas do qual poder-se-ia extrair também uma “instrutiva” descrição do povo 

de Djougou (parte do império Ashanti), de onde fora trazido Baquaqua, com seus 

“costumes e cerimônias (...) muito divertidos” (ibidem, p.21-24). Por parte do 

compilador, a narrativa carrega, além de uma função referencial, a função de entreter16, 

como se de ambas dependessem seus declarados fins abolicionistas. Baquaqua, por sua 

vez, apresenta o desejo íntimo de “voltar à África como missionário” e “lançar esta obra 

para sua gente, numa forma ampliada” (ibidem, p.25-26), intenção que voltaria a afirmar 

no que restou de sua correspondência (LOVEJOY, 2002, p.10). Assim como na 

Interesting Narrative, portanto, a obra carrega-se de valor instrumental. Seus objetivos, 

porém, são distintos e se desdobram na alternância de vozes que compõem a narrativa, 

explícita (uso da primeira e terceira pessoas e de aspas, coordenando as falas) ou 

implicitamente (edição e censura do conteúdo do relato no processo de montagem do 

                                                           
15 Pouco se sabe sobre a identidade de Samuel Moore. O paratexto sugere tratar-se de um religioso 
unitarista (corrente religiosa cujas origens remontam à Reforma Protestante do século XVI), mas as 
pesquisas historiográficas têm falhado em encontrar registros documentais de sua existência, levantando a 
hipótese de se tratar de um pseudônimo (cf. LOVEJOY, 2002). 
16 Curiosamente, a edição original que serviu de base para a tradução aqui consultada traz, como 
subtítulo,  An interesting narrative, mesma asserção da narrativa de Equiano/Vassa, denotando um desejo 
de entreter o leitor e sugerindo a hipótese de uma possível relação de filiação entre as duas publicações. 
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livro). Difícil polifonia, a ponto de levar Robert Krueger, tradutor da edição usada como 

referência neste trabalho, a afirmar que 

estabelecer a ontogenia do texto é problemático e impossível. (...) O ato-fala 
de Baquaqua é mediado pela ingerência estética e ideológica do editor 
abolicionista e cristão. A hermenêutica completa do texto é, por isso, 
impossível, já que não há maneira de estabelecer a dicção infletida de 
Baquaqua. (KRUEGER, 1997, p.12) 

O conflito de valores entre as vozes narrativas não impede, porém, que o texto se 

oriente na direção da construção do relato de uma vida dotada de consciência, 

constituindo a identidade narrativa no texto. Mais explicitamente que na Interesting 

Narrative, o “quem” desse relato se definirá sob a sombra de um outro, branco e 

ocidental, mas cuja postura discursiva, como mediador e espécie de maestro de vozes, 

gera a ilusão de que é este outro o verdadeiro autor da narrativa. Um breve excerto, em 

que a voz memorialista de Baquaqua define o que significa, para si, o outro, é suficiente 

para desestabilizar essa ilusão de sequestro da autoria: “Em Grafe vi o primeiro homem 

branco, que, o senhor pode acreditar, chamou muito a minha atenção; As janelas nas 

casas também pareciam estranhas, e foi a primeira vez na minha vida que vi casas com 

janelas de vidro” (BAQUAQUA, 1997, p.80). Essa declaração interrompe bruscamente 

uma digressão retórica racialista em que se tenta provar que “as criaturas de cor negra 

da zona tórrida” são também parte da obra de Deus e possuem “sentimentos de 

humanidade” (ibidem, p.80). A figuração do indivíduo negro como criatura dentro de 

um discurso evangelizador distancia e silencia temporariamente a voz do narrador 

homodiegético, mas seu súbito retorno, relatando o estranhamento diante do primeiro 

contato com o homem branco e com seu modo de habitar, restaura o diálogo. Diante 

dessa duplicidade, Robert Krueger chega a afirmar que o texto representa “uma 

narrativa escravizada, porém uma biografia” (KRUEGER, p.1997, 13).  

Para analisar até que ponto essa escravização é efetiva, vale recuperar o trecho 

da narrativa citado na abertura do trabalho, no qual Baquaqua, em viagem do Brasil aos 

Estados Unidos em um navio que comercializava café, consegue escapar ao chegar no 

porto de Nova Iorque. A rememoração do aprendizado da palavra free conjuga o tempo 

linguístico e crônico em um tempo narrado no qual Baquaqua se reconhece no passado 

como um outro (si mesmo), em transformação. Ao desenvolver a consciência linguística 

que lhe permitia traduzir o conceito de liberdade, o Baquaqua-personagem de outrora 

antecipava seu agenciamento no presente como autor de uma narrativa de liberdade na 

língua recém-adquirida. Se, no episódio narrado, a palavra aprendida sintetiza a missão 

do herói subalterno, é também por meio da aquisição da linguagem – além de uma 
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consciência temporal da própria vida – que Baquaqua fará valer a individualidade de 

sua voz e sua vida sobre o silêncio de Moore. Pode-se dizer, assim, que a função autoral 

do texto é povoada, não tanto pelas personas de Moore e Baquaqua, quanto pelas 

múltiplas máscaras narrativas e identitárias assumidas pela personagem em sua travessia 

em busca da liberdade.  

Nesse sentido, o trecho citado interessa, ainda, por surpreender um momento de 

troca dessas máscaras: Baquaqua é apresentado ainda como escravo17, mas já também 

como um “homem de cor”, identificado à população negra livre residente no norte dos 

Estados Unidos, da qual ele viria a fazer parte em seguida. Entre presente e passado, 

memória e história, a alteridade biográfica se diluirá em identidades efêmeras, cuja 

interpretação no tecido de uma trama ilusoriamente linear dependerá de uma leitura 

aberta ao devir das vozes que dialogam na narrativa, ainda que de maneira tensionada. 

Como afirma Leonor Arfuch, sobre a importância da polifonia bakhtiniana para uma 

conceituação do espaço biográfico, 

o que está em jogo, então, não é uma política da suspeita sobre a veracidade 
ou autenticidade dessa voz [a voz narrativa], mas antes a aceitação do 
descentramento constitutivo do sujeito enunciador, mesmo sob a marca de 
“testemunho” do eu, sua ancoragem sempre provisória, sua qualidade de ser  
falado e falar, simultaneamente, em outras vozes; essa partilha coral que 
sobrevém – com maior ou menor intensidade – no trabalho dialógico tanto da 
oralidade quanto da escrita e cuja voz protagonista é, evidentemente, a do 
destinatário/receptor. (ARFUCH, 2010, p.128. Grifo nosso) 

Essa “partilha coral” da(s) voz(es) narrativa(s) é capaz de revelar identidades 

também corais, definidas no trânsito característico do espaço transatlântico, no qual, 

mesmo diante das amarras do sistema social escravista, era possível agenciar 

subjetividades. Não à toa, a maior parte da narrativa de Olaudah Equiano, ou Gustavus 

Vassa, se ambientará no espaço marítimo. É pelo atlântico também que Mahommah 

Gardo Baquaqua, tendo navegado pela costa de cinco continentes, vislumbrará 

reconquistar sua liberdade e, mais tarde, retornar à África. Se entendermos o conceito de 

“coral” não apenas pelo sentido da polifonia, mas aproximando-a também de sua 

acepção na biologia marinha, poderemos reler essas narrativas biográficas do Atlântico 

                                                           
17 A identificação da identidade escrava aqui é apenas instrumental e deve ser lida com cuidado para não 
solapar as diversas identides étnicas assumidas por Baquaqua ao longo da vida narrada e que, sem dúvida, 
ajudam a compor sua alteridade narrativa. Nesse sentido é digno de citação este comentário de Paul 
Lovejoy: "a busca de Baquaqua por “liberdade”, a primeira palavra que ele diz ter aprendido em ingle ̂s, 
conduz-nos por um caminho de múltiplas identidades, no qual a etnicidade informa a discussão sobre a 
situação de Baquaqua, mas, apesar disto, não explica a progressiva individualização de sua identidade, e a 
correspondente alienação que isto implica. A etnicidade revela-se como uma série de chapéus, cujo uso 
lhe é prescrito. Como um mecanismo de auto-identificação, a etnicidade surge como uma miragem, a 
disfarçar o indivíduo que está sob os chapéus" (LOVEJOY, 2002, p.10). Esse uso mecânico e efêmero da 
etnicidade compõe, sem dúvida, a ilusão biográfica pela qual a narrativa se garante no espaço biográfico. 
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Negro como testemunhos literários da descoberta contemporânea de que “todo homem é 

um arquipélago”18.  
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