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Apresentação

Em nosso país, o mito da “democracia ra- 
cial” tem sido não apenas cultivado, mas 
fortalecido através de crenças que jogam 

fumaça sobre as reais características que têm 
marcado as relações sociais no Brasil. 

Ao lado da disseminação da ideia de que vivemos 
numa sociedade aberta, sem qualquer tipo de barreira 
que possa impedir a ascensão social de negros 
e mulatos, além de outras etnias, e mesmo outros 
grupos, inclusive brancos pobres, portadores de 
deficiências, doenças mentais, ou homossexuais e 
crianças desvalidas–ainda se joga uma venda sobre 
a concentração da riqueza, da cultura e do poder nas 
mãos do grupo dominante, constituído pelas elites 
brancas, oriundas da Europa.

É disto e mais um pouco que trataremos nesta  
edição,valendo-nos da Literatura,das Artes,da An-
tropologia, da História e da Memória para discutirmos 
sobre nosso país,o que tem sido e para onde caminha.

Venha empreender também esta caminhada, lendo 
e discutindo estes artigos, escrevendo, enviando-
nos seu texto para que continuemos focalizando 
este importante debate em futuras edições.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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Este artigo fala sobre o percurso do negro na literatura 
brasileira, mostrando uma longa história de preconceitos 
e estereótipos com os quais os membros dessa etnia eram 
descritos. Mostra, ainda , o momento em que o preconceito 
começa a ser ultrapassado pela afirmação política do negro, 
que assume seu próprio discurso, agindo em defesa do 
valor cultural de seu grupo e de sua identidade.

This article talks about the trajectory of blacks in Brazilian 
literature, showing a long history of stereotypes with 
which blacks were described. It also shows the time when 
prejudice is overcome by action of blacks in defense of 
cultural own worth of your group.
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Prejudice.
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O negro ganha presença mais significativa na 
literatura brasileira a partir do século XlX. Entretanto, 
a primeira presença do negro ocorreu no século 

XVll, na voz satírica de Gregório de Matos, no poema seguinte:

Que falta nesta cidade?...Verdade.
Que mais por sua desonra?...Honra.

Feita mais que se ponha?...Vergonha.

O demo a viver se exponha
Por mais que a fama a exalta

Numa cidade onde falta
Verdade, honra, vergonha.

Quem a pôs neste rocrócio?... Negócio.
Quem causa tal perdição?...Ambição.

E a maior desta loucura?...Usura.

A sinhá burra e besta perguntava 
onde é que tava o sinhô 
que o diabo lhe mandou
                         Oliveira Silveira
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 Notável desventura
De um povo  néscio  e sandeu

Que não sabe que a perdeu
Negócio, ambição, usura.

Quem são seus doces objetos?...Pretos.
Tem outros bens mais maciços ?...Mestiços.
Quais destes lhe são mais gratos?...Mulatos.

Dou ao demo os insensatos,
Dou ao demo a gente asnal,

Que estima por cabedal
Pretos, mestiços, mulatos.

    
O mesmo Gregório de Matos inclui uma mulata como 

personagem de um poema em que se nota o estereótipo 
positivo do branco europeu,representante do Senhor e o 
estereótipo negativo do negro como “impuro”, “bestial”. 
Nesse poema, ele retrata a mulher branca, Maria, como um 
ser angelical, um ser superior,enquanto retrata a mulata Jelu, 
como uma gata dissoluta. 

Gregório de Matos quase sempre se refere ao negro como 
promíscuo, desregrado e de moral duvidosa, principalmente 
os mulatos, uma vez que o poeta era contra a mistura do 
branco com o negro.

Já no Arcadismo, século XVlll,Santa Rita Durão, em 
Caramuru,coloca o herói negro,Henrique Dias, lutando 
bravamente contra a dominação holandesa.

Em artigo intitulado “A representação do negro na 
literatura brasileira: novas perspectivas”, Suely Dulce 
de Castilho afirma que, antes de 1850, data da abolição 
do tráfico de escravos, a figura do negro inexistia na 
Literatura e isso se deve a dois motivos: por um lado,o 
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escritor não considerava o negro como ser humano; 
por outro, é possível que a maior parte dos escritores 
tenha surgido em função dos senhores de escravos, 
ou dependia do amparo das instituições escravocratas. 
Estava ao lado dos opressores e não dos oprimidos.
                                                                  

       O Negro a Partir de 1850

   A partir de 1850, os escravos eram descritos com 
desgosto, piedade e de forma desumana. Em 1856, 
surge o primeiro romance, abordando a temática: trata-
se de “O Comendador”, escrito por Pinheiro Guimarães.

Ainda no século XlX, época do Romantismo, vamos 
encontrar, de um lado, a figura do índio, exaltado por 
Gonçalves Dias e José de Alencar, descrito como corajoso, 
orgulhoso de sua independência, e representante da 
identidade nacional, e de outro lado, a figura do negro, com 
índole escrava, humilde e resignado.

Com a chegada do movimento abolicionista, surge 
a primeira heroína mulata, a escrava nobre por força de 
seu branqueamento, mas que evidencia a dificuldade dos 
escritores brancos em perceber qualidades positivas em 
personagens negras.

Trata-se da escrava Isaura, do livro homônimo, de 
Bernardo Guimarães, publicado em 1875, em que se percebe 
a exaltação das características brancas da personagem:

Isaura, criada como filha pela mãe de seu patrão 
(Leôncio), desperta nos leitores a piedade diante de seu 
destino, que nasce entre a angústia que sofre como escrava, 
ainda que possua os atributos de uma moça branca, como 
beleza física e atributos culturais da melhor sociedade, 

“A tez era como o marfim do teclado, 
alva que não deslumbra, embaçada por uma 
nuança delicada, que não saberá dizer se 
é leve palidez ou cor de rosa desmaiada”.
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qualidades próprias do componente branco de sua pessoa.
Isaura é, portanto, a ilustração dos aspectos positivos 

do branqueamento, da diluição do elemento negro, da 
limpeza do sangue, de forma a minimizar a origem afro-
brasileira do lado materno. No fim do romance, Isaura casa-
se com Álvaro, rico e de ideais republicanos, que irrompe 
na fazenda de Leôncio para libertá-la, um “branco de lei”, 
a demonstrar a integração, assimilação, branqueamento.

Ainda no Romantismo,  e  l igado à causa do 
abolicionismo, quando o negro aparece como vítima, 
sobretudo quando escravo, temos os empolgantes 
versos de Castro Alves, principalmente em “O navio 
negreiro”, texto antológico que destaca a desumanidade 
que marcava o tráfico negreiro, a essa altura já abolido.

Antônio Cândido, em “Formação da Literatura Brasileira”, 
vol. 2, p.274, diz que o índio, praticamente desaparecido de 
nossa vida, representava quase um mito, “tendo funcionado 
como fixador de aspirações e compensações da jovem nação, 
tornou-se paradigma de heroísmo, uma das pedras de toque 
do orgulho patriótico. O negro, escravizado, misturado à 
vida cotidiana em posição de inferioridade, não se podia 
facilmente elevar à condição de objeto estético numa 
literatura ligada ideologicamente a uma estrutura de castas”.

O sofrimento do negro, que Castro Alves vê como ser 
humano e a necessidade de a nação livrar-se da mancha 
da escravidão é a mola mestra da indignação do poeta.

Antônio Cândido, na mesma obra, p.277, diz que “Castro 
Alves se tornou o poeta por excelência do escravo, ao 
lhe dar, não só um brado de revolta, mas uma atmosfera 
de dignidade lírica, em que seus sentimentos podiam 
encontrar amparo, ao garantir à sua dor, ao seu amor, a 
categoria reservada aos do branco ou do índio literário”.

     Fagundes Varela, outro romântico, talvez tenha sido o 
poeta a dar ao negro consistência mais nobre, traçando o perfil 
heroico de Mauro, o escravo. Embora valorizando o negro, 
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não consegue, porém, afastar-se da teoria do branqueamento:

          
      

       Segundo Domício Proença Filho, em seu artigo “A 
trajetória do negro na Literatura Brasileira, diz que em “O 
Navio Negreiro”, o apelo a que empunhem a bandeira da 
libertação é feito aos “heróis do novo mundo”, a Andra-
da, o patriarca da independência brasileira, a Colombo, 
o descobridor da América. “Zumbi, nem pensar...”p.3. 
Diz, ainda, que no “momento em que o negro é extre-
mamente coisificado, importa para a campanha afirmar, 
em altos brados, a condição humana e contribuir assim 
para instalar na burguesia a culpa moral da escravidão”.

Do Romantismo ao Realismo/Naturalismo, ainda no 
século XlX, chegamos a Aloísio de Azevedo, com “O Mulato”, 
cujo tema é denúncia do preconceito racial. Raimundo, 
personagem principal, desconhecendo sua origem de mãe 
escrava, sabido, porém, da sociedade do Maranhão, é impedido 
de se casar com uma moça branca, da sociedade local. O rapaz 
acaba assassinado e a moça casa-se com um português.

Para por a nu o preconceito, o autor nos apresenta a 
personagem como um mulato fino, educado, bacharel em 
Direito pela Universidade de Coimbra, procurando mostrar 
que, apesar de todo esse prestígio social e intelectual, o 
negro continuava a ser alvo de discriminação.O fato evidencia 
que, embora a presença do negro na Literatura Brasileira 
seja mais abundante, ainda predomina o estereótipo 
claramente racista ou com exagerado tom sensual.

Oh! Mauro era belo! Da raça africana
Herdara a coragem sem par, sobre humana
Que aos sopros do gênio se tornou um vulcão
Apenas das faces um leve crestado,
Um fino cabelo, contudo anelado,
Traiam do sangue longínqua fusão.
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Ainda em Aluízio de Azevedo, consideramos “O 
Cortiço”(1890), o romance mais conhecido do autor, em 
que emerge o negro infantilizado, animalizado, serviçal e 
subalterno, que se encontra na figura de Bertoleza:

“Bertoleza é que é continuava na cepa torta, 
sempre a mesma crioula suja, sempre atrapalhada 
do serviço, sem domingo nem dia santo: essa em 
nada, em nada absolutamente, participava das 
novas regalias do amigo, pelo contrário, à medida 
que ele galgava posição social, a desgraçada 
fazia-se mais e mais escrava e rasteira. João 
Romão subia e ela ficava cá embaixo, abandonada 
como uma cavalgadura de que já não precisamos 
para continuar a viagem”.   
                                                                                                                               

Nesse mesmo romance,aparece,ainda, a figura de Rita 
Baiana, retratada como uma mulata pervertida. 

                                                        
    Darwinismo Social e Positivismo

   Na época pós-escravidão, duas correntes aparecem para 
explicar o preconceito ou o racismo existente na literatura, 
importadas da Europa: o Darwinismo social e o Positivismo.

  O primeiro postula a existência de raças superiores e 
inferiores – superiores, as raças brancas (europeias) e as 
inferiores, as escuras (latino-americanas). O Brasil se insere 
no segundo caso.

  Os darwinistas defendem a tese de que a questão 
da raça “é primordial para o desenvolvimento de um país. 
Dessa forma, o Brasil, sendo formado majoritariamente por 
índios, negros e mestiços, considerados inferiores, tanto 
cultural como biologicamente, não teria boas perspectivas de 
desenvolvimento. Haveria somente uma forma de desenvolver 
o Brasil: era o branqueamento por meio da miscigenação com 
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as “raças mais desenvolvidas”(os brancos europeus), até 
extinguir a “raça negra inferior”.

    Oliveira Viana e Nina Rodrigues eram representantes 
dessa corrente. Por outro lado, os partidários do Positivismo 
explicam a inferioridade dos negros por meio da ênfase das 
diferentes qualidades que eles viam como características 
da raça:

        - a raça negra –afetiva.
    - o ameríndio –ativo.

 Os negros tinham defeitos e qualidades e eram passíveis 
de serem melhorados.Escritores dessa corrente: Lima 
Barreto e Manuel Querino. Exaltavam as qualidades, como 
capacidade para o trabalho pesado, fidelidade ao patrão e 
afetividade.

Autores da burguesia nascente, centralizada na Academia 
Brasileira de Letras, fundada em 1890, eram partidários da 
teoria darwinista, entre eles, curiosamente, Machado de Assis 
(mulato), Coelho Neto, Afrânio Peixoto e Graça Aranha. 

Em “Canaã”(1901), Graça Aranha é claro no incentivo 
à imigração europeia, a fim de que o Brasil pudesse 
“embranquecer”e, dessa forma, crescer.

Ainda no século XlX, não podemos nos esquecer da figura 
de Cruz e Sousa, notável poeta simbolista, negro, filho de 
negros alforriados. dono de uma educação esmerada, que 
sofreu a violência do preconceito, que o impediu de assumir 
o cargo de promotor público em Laguna.

Sobre Cruz e Sousa, diz Domício Proença Filho, em “A 
trajetória do negro na Literatura Brasileira”, que, “ no plano da 
ação, assume a luta contra a opressão racial, e, entre outras 
atividades, dirige o jornalzinho ‘O Moleque’, significativo 
desde o título, e deixa nove poemas e dois textos em prosa 
comprometidos com a causa abolicionista. Sua obra literária, 
entretanto, evidencia uma posição dividida e conflitada”.

    Representações do Negro 
no Século XX
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Chegamos ao século XX. Em 1917, Menotti Del Picchia 
publica “Juca Mulato”. Diz Domício Proença Filho que, 
“apesar da aparente valorização do mestiço, tomado como 
centro de referência e caracterizado simpaticamente no seu 
mundo emocional por um narrador distanciado, retoma-
se a demonstração de que os mulatos também sentem”. 

Ainda na esteira do negro erotizado, sensualíssimo, 
objeto sexual, surge o poema “Essa Negra Fulô”, de Jorge 
de Lima (1893-1953).

No Modernismo, temos Oswald Andrade, com o 
movimento antropofágico, cujo tema era: os selvagens 
brasileiros podem e devem devorar os valores europeus. 
Outro Andrade, o Mário, em seus “Poemas do Negro”, (1929), 
exalta a beleza da raça à luz da relação amorosa valorizadora:

Você é tão suave,
Vossos lábios suaves
Vagam no meu rosto,

Fecha meu olhar
Sol-posto.

É a escureza suave
Que vem de você

Que se dissolve em mim.
     
No entanto, em “Macunaíma”, o heroi do mesmo nome 

é singularmente representativo, quando nasce preto e vira 
branco, o que mostra o autor em posição dividida.

Vinicius de Moraes,no âmbito teatral, escreve a peça 
“Orfeu Negro” (1954), em que transpõe para a realidade urbana 
do Rio de Janeiro a tragédia grega. Vinicius recomendou que 
as personagens da tragédia fossem representadas por atores 
negros.

Os romances regionalistas do ciclo do açúcar, escritos 
por José Lins do Rego, contam histórias de usinas em que 
o braço negro tem atuação relevante.
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Jorge Amado, outro grande romancista do século XX, 
coloca o negro como personagem de suas obras, sob uma 
afirmação positiva e apaixonada. Entretanto, a sensualidade 
da mulata continua exacerbada, a reforçar o estereótipo da 
mulher negra exagerada nas práticas sexuais e sensuais, 
como é o caso da personagem Gabriela, do romance 
“Gabriela Cravo e Canela”. 

Segundo Jean-Yves Mérian, em seu artigo “O negro na 
Literatura Brasileira versus uma literatura afro-brasileira: mito 
e literatura”, até mesmo Jorge Amado, “que deu um papel 
importante ao negro em Pastores da Noite, Jubiabá e Capitães 
da Areia, com descrições muito fiéis da realidade humana, 
cultural, religiosa do povo da Bahia, não se coloca num plano 
de afirmação da especificidade do homem afro-brasileiro e de 
sua dignidade.Em Terras do Sem Fim e São Jorge dos Ilhéus, 
não coloca o problema como sendo de natureza étnico-social, 
senão de natureza principalmente social e política numa 
perspectiva socialista”.

Monteiro Lobato é, na literatura brasileira, o precursor da 
temática do negro. Todavia, também tratou, declaradamente, 
os negros de forma preconceituosa, considerando-os, 
ora como animais selvagens, ora como resignados. Tia 
Anastácia é a mulher negra, idosa, estereótipo do atraso, da 
velha negra ignorante, que acredita nas lendas de saci, de 
lobisomens, enquanto dona Benta é sábia, serena, detentora 
de conhecimentos empíricos das ciências exatas, que 
encanta os netos com suas histórias, em “O sítio do picapau 
amarelo”. 

Um dos expoentes da poesia brasileira, do século XX, 
Manuel Bandeira é autor de um poema curto, mas significativo, 
com o título “Irene no céu”.

Irene preta
Irene boa
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Irene sempre de bom humor.
Imagino Irene entrando no céu

- Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:

- Entra, Irene, Você não precisa pedir licença.

    Muitos outros autores poderiam ser citados e trabalhados, 
mas vamos agora nos ater ao período mais recente.

Segundo Carine Bertozzi, em seu artigo “Literatura 
Negra – uma outra história”, diz que “a partir da década 
de 50, inspirada pelos movimentos negros nos Estados 
Unidos e França, a literatura negra passa a ter mais 
visibilidade e é usada como instrumento de denúncia contra 
o desrespeito aos direitos sociais dos afrodescendentes”. 
Diz ainda que “a ridicularização das características 
físicas, sociais e intelectuais dos escravos negros servia 
para demonstrar uma suposta inferioridade do negro 
em relação ao branco, justificando a escravidão”. Então, 
“com a ascensão dos movimentos de consciência negra 
no Brasil, como o Movimento Negro Unificado, do Rio de 
Janeiro, a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, em 1972, 
e outros movimentos a partir de então, a literatura negra 
ganha destaque. Engajada na luta em prol dos direitos do 
cidadão afro-brasileiro, ela suplanta a literatura sobre o 
negro e faz agora uma literatura do negro e para o negro”.

Numa luta contra o preconceito, mostra o orgulho 
que o afrodescendente tem de sua origem, de sua 
religiosidade, de sua cultura e de sua sexualidade. 

Oliveira Silveira, numa reversão dos valores que até então 
eram usados para falar do negro, cria o poema “Outra Nega 
Fulô” e Márcio Barbosa, o poema “O que não dizia o poeminha 
do Manuel”. Ambos falam da mulher negra, mas ao ironizar os 
poemas “Essa nega Fulô”, de Jorge de Lima, e “Irene Preta”, 
de Manuel Bandeira, dão voz a uma mulher não mais submissa, 
mas altiva e consciente de seu direito de ser respeitada.
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Outra Nega Fulô
                     Oliveira Silveira 

                       O sinhô foi açoitar a outra Nega Fulô
Ou será que era a mesma?

A nega tirou a saia
a blusa e se pelou 

O sinhô ficou tarado, 
largou o relho e se engraçou. 

A nega em vez de deitar
pegou um pau e sampou
nas guampas do sinhô. 

- Essa nega Fulô! 
Esta nossa Fulô!, 

dizia intimamente satisfeito o velho pai João
 pra escândalo do bom Jorge de Lima, 

seminegro e cristão.
 E a mãe-preta chegou bem cretina 

fingindo uma dor no coração. 
- Fulô! Fulô! Ó Fulô! 

A sinhá burra e besta perguntava 
onde é que tava o sinhô 

que o diabo lhe mandou. –
 - Ah, foi você que matou! – 

- É sim, fui eu que matou 
– disse bem longe a Fulô
 pro seu nego, que levou 
ela pro mato, e com ele 

aí sim ela deitou. 
Essa nega Fulô!
Essa nega Fulô!
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O poeta Márcio Barbosa, a partir do poema de Manuel 
Bandeira “Irene no céu”, fez uma paródia-diálogo, a que deu 
o título de “O que não dizia o poeminha do Manuel”:

Irene preta!
Boa Irene,um amor

Mas nem sempre Irene
Está de bom humor.

Se existisse mesmo o Céu
Imagino Irene à porta:

-Pela entrada de serviço – diz S. Pedro
dedo em riste.

-Pro inferno,seu racista –ela corta
Irene não dá bandeira

ela não é de brincadeira.
                                                                                  (Cadernos Negros) São Paulo, 
                                                                                               Quilombhoje.1982/2000

Um projeto de Lei, número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, insti-
tuiu o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, em 
homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, morto 
em 20 de novembro de 1695. 
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Uma das gratificações de uma longa vida é 
poder revisitá-la. É ser capaz de revê-la nos 
seus esplendores, medos, dúvidas e angústias- 

escreveu o antropólogo  Roberto daMata. Pedro Nava, porém, 
foi além, muito além: valendo-se dos recursos da memória,  
recriou os acontecimentos do passado, permitindo que 
os que nunca lá haviam estado pudessem, de certa forma, 
penetrar nesse passado e ali viver o que nunca haviam 
vivido. Tornou-se mestre de uma literatura de testemunho, 
uma linhagem de prosa não ficcional que também não se 
confunde nem com a historiografia, nem com a antropologia, 
mas procura reconstituir acontecimentos vividos tanto pelo 
autor como por outras pessoas, usando o amálgama da 
imaginação criadora.

MEMÓRIA, RACISMO E
 PRECONCEITO EM PEDRO NAVA

MEMORY, RACISM AND PREJUDICE IN THE WORK OF PEDRO NAVA 

Ao retraçar o vivido, quem se lembra 
reconstitui sua própria identidade, 
mas as bases desse processo 
são eminentemente sociais.

                                                     Halbwachs
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É o próprio Nava que explica, em sua obra Balão Cativo: 

“Os fatos da realidade são como pedra, tijolo – argamassados, 
virados parede, casa, pelo saibro, pedra cal, pelo reboco da 
verossimilhança – manipulados  pela imaginação criadora”. 

Desse modo, o escritor retraçou caminhadas de crianças 
e adolescentes, de escravos e senhores, de doentes e 
hospitais, de vilarejos e cidades grandes, de pomares e seus 
perfumes, de gente de todo tipo.

Sem hesitar, traçou retratos da burguesia brasileira dos 
séculos XlX e XX, expondo seus ângulos menos fotogênicos, 
escancarando bastidores políticos, desnudando costumes  
ocultos  nos aposentos de  mansões rurais e urbanas de 
Minas Gerais – sem  esconder, inclusive, fatos  que envolviam 
sua própria família. Nesse particular, afirmava que tinha de 
ser verdadeiro, para que seu texto se tornasse efetivamente 
um testemunho criativo do vivido.

A Memória em Pedro Nava
A memória nas obras de Pedro Nava apresenta-se como 

uma narrativa social, que reconstrói o passado utilizando 
imagens, ideias e símbolos do presente, com intencionalidade 
de reconstrução, elaborando, desse modo, através da 
escrita, uma memória coletiva. Assim, ao falar de seus 
antepassados, das regiões onde viveram e de que modo suas 
vidas transcorreram, o autor ultrapassa os limites da unidade 
familiar e expõe, com muita sensibilidade, o cotidiano de uma 
sociedade desigual e excludente – a sociedade brasileira 
escravagista do século XlX, com suas especificidades 
culturais, como fica explícita em Baú de Ossos, ou como é 
reconstituída em Balão Cativo.

Do que sabe por ter ouvido contar, Pedro Nava reconstitui 
o cotidiano de escravos, em Minas Gerais, na fazenda de sua 
família, recuperando as relações familiares entre cativos e 
senhores, com suas punhaladas diárias, a violência de vários 
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naipes contra os escravos, como a venda imediata de uma 
jovem escrava que ficasse grávida, por ordem da senhora, 
para que  desaparecesse, “para que fosse para os cafundós do 
Judas. Parir noutra senzala.Cambada de quengas”. Mandava embora, 
cobrando pouco:“Barato, dado, com a vantagem da cria”, porque 
sabia dos encontros proibidos dos machos da  casa com 
as pobres escravas, cheias de viço, perfumadas com capim 
cheiroso ou rescendendo a manjericão.

Insultadas, partiam ao encontro de novos maltratos, de 
outras famílias brancas e ricas, enquanto as que ficavam na 
fazenda continuavam a apanhar de chicote ou palmatória.

Os costumes domésticos da época privilegiavam   a  
palmatória “para rodadas de bolos nas crias da casa” – um instante de 
prazer para alimentar o sadismo das senhoras e um momento 
e mais semanas de horror para as escravas, de quem “o 
sangue saia pelas unhas. Ao bolo, as mãos viravam bolas. Bolas de dor”.

Apesar da dor imensa, as escravas, que continuavam 
escravas domésticas mesmo após a Lei Áurea, continuavam a 
dar às mãos à palmatória, porque sabiam que se resistissem 
poderia ser ainda pior, com o instrumento de tortura 
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chovendo-lhes“na cabeça, na cara,  nos  dentes, nos ombros”.
A violência rotineira é descrita com muita cor por 

Pedro Nava, que recria a linguagem narrativa para  
presentificar  fatos passados, conferindo-lhes condição 
de ficarem eternizados nos textos, impedindo assim o 
desaparecimento desses conteúdos histórico-sociais, 
que, de outro modo, se perderiam na poeira do tempo.

O autor confere emoção à narrativa. Seja através da 
riqueza de detalhes, que apresenta a cada situação narrada, 
onde não falta o emprego adequado de recursos estilísticos, 
ou por intermédio do estabelecimento de empatia entre o 
narrador e o leitor, na descrição de emoções que remetem 
a sentimentos, ou ainda pelo emprego de interlocução no 
texto que dá impressão de uma conversa entre quem escreve 
e quem lê, como ocorre, por exemplo, em Baú de Ossos :

Assim, ao longo do texto, o narrador usa expressões, 
como as citadas, criando laços com o leitor. Funda a 
descrição no real que se modifica a cada nova situação 
histórico-social focalizada, pois ao narrar memórias 
individuais cada lembrança estará sempre interagindo 
com grupos sociais e a sociedade mais ampla.

Para recuperar, pela memória, o passado, que se 
perpetua na linguagem artística, Pedro Nava ressignifica 
fatos, recompondo lacunas com materiais de sua imaginação. 
Ao ressignificar, permite a liberação do que estava oculto, a 
recomposição do que estava se deteriorando, a iluminação 
do que estava no escuro. Mantendo, como ele mesmo diz,“ 
um pé na história e outro na ficção”, coloca-se como memorialista, 
ou, como quer Gusdorf, como “uma testemunha da História”.

             “Não sei que fim levou. 
Terá sido vendida? É pos-
sível, pois em certa época o 
engenheiro Henrique Garceix 
pretendeu comprá-la....”
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Para Gusdorf, as “memórias propõem-se a ser a crônica pessoal 
de um acontecimento histórico”.

Ao recriar o real, pode-se admitir que adota  a  mímesis 
aristotélica, recorrendo à imitação do ocorrido, não exatamente 
como aconteceu, mas como poderia ter acontecido. Segundo 
Aristóteles,“ a epopeia, a tragédia assim como a poesia são em geral 
imitações. Diferem umas das outras por três aspectos, ou porque imitam 
por meios diversos ou porque imitam objetos diversos ou porque imitam 
por modos diversos e não da mesma maneira”.

A mimese possibilita ao poeta captar o que poderia 
acontecer no mundo ao contrário do procedimento do 
historiador que reproduz o que aconteceu. O memorialista 
recria o que aconteceu, mas não exatamente como 
aconteceu, e sim como poderia ter acontecido – e a partir 
daí tem-se que seu registro mescla a história e a poesia.

Aproxima-se do  historiador, que se reporta ao que 
ocorreu, mas dele se desvia, ao fazer uso de recursos 
literários, e recolhendo fragmentos do passado que resistiram 
ao tempo, reunindo-os de modo estético, expõe de uma 
maneira convincente o que supostamente teria ocorrido.

Na obra memorialística, mais importante que a veracidade 
dos fatos,  é a relevância que estes adquirem pelo  impacto 
emocional que provocam. Em muitas de suas entrevistas, Nava 
deixa claro a importância que  atribuía à emoção, sempre tão 
desprezada pelo historiador e tão indispensável ao memorialista.
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Pedro Nava fala de pessoas que existiram, inclusive 
gente de sua família, mas, na escrita, essas pessoas se  
transformam, abandonam a condição de seres humanos 
individuais para se tornarem personagens, no sentido 
atribuído ao termo por Antônio Cândido, que define 
personagem como “um ser fictício, isto é, algo que sendo uma 
criação da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade”. 

Recorre a lembranças da infância, aos casos que 
ouviu de diferentes fontes, aos conhecimentos adquiridos 
em leituras, às experiências alcançadas no trabalho, 
descortina um universo que o desafia, que exige respostas, 
explicações, vinganças. Mas não faz autobiografia, 
porque a ambição que o motiva é muito maior, impulsiona 
para mais longe, para o território da memorialística.

Transformação do
Real em Arte

O escritor trabalha com afinco e determinação: desenterra 
fatos e pessoas, conferindo-lhes novamente vida, após reunir 
fragmentos de ossos, um a um, para compor um corpo, que 
vai se formando com lacunas que precisam ser preenchidas 
com outras informações, cores, sons, elementos estéticos 
que resistem a testes de verossimilhanças, adquirindo 
consistências físicas, palpáveis, que se afirmam como 
extraordinária oportunidade poética.

Nesse esforço, por meio da linguagem, vai recriando 
fatos históricos em que o real se transfigura, alcança estatuto 
artístico, vira arte, porque a História se encontra com a poesia, 
na construção desse novo material de caráter literário, que 
sacudiu a literatura brasileira, surpreendendo o país pela 
ousadia e força expressiva.

A arte da narrativa, nas memórias de Pedro Nava, 
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expressa experiências vividas que ultrapassam uma simples 
vida pessoal. Ao retraçar o vivido, quem se lembra reconstitui 
sua própria identidade, mas as bases desse processo são 
eminentemente sociais. Ou, como diz Halbwachs:“Sem dúvida  
nós  reconstruímos, mas  essa reconstrução se faz seguindo as linhas já 
marcadas, desenhadas por outras lembranças, nossas ou dos outros”.

A memória sempre remete a um grupo. A cada fato 
lembrado emerge o contexto de um grupo ao falar da tataravó, 
dona Lourença,  que  expulsava  escrava grávida, que  gritava 
“merda”, “bando de quengas”, ou da avó, Inhá Luiza que   tinha 
uma palmatória de caviúna e organizava rodadas de bolo, 
nas crias da casa, as avós deixam de ser pessoas individuais 
para se tornarem personagens, seres fictícios, criados para  
passarem uma impressão de verdade, descrevendo o que 
ocorria como  rotina na época, não apenas na prática de 
crueldade incorporada à vida doméstica de então, como, 
também, na manutenção de condição de escravas às 
serviçais domésticas, mesmo depois da promulgação da lei 
áurea.  Esse costume de explorar os serviçais domésticos, 
que se estendeu no país, ao longo dos anos, perdurou tanto, 
que   só muito recentemente a legislação trabalhista passou 
a assegurar direitos aos trabalhadores domésticos.

Pedro Nava mostra contradições entre o ser e seu modo 
de agir, quando expõe o quanto a avó Inhá Luíza gostava de 
rosas e cultivava mais de cem espécies, de várias cores, com 
diferentes tonalidades de uma mesma cor, como 

“vermelhas do escarlate do sangue arterial ou do rubro 
sangue venoso”, (ou ainda) “brancas, do amarelado do 
marfim, ou do esverdeado das águas límpidas; brancas, 
compactas como o jaspe ou translúcidas como as opalas...”

Desse modo, a mulher violenta, que agia com tanta 
crueldade com as escravas, é mostrada de modo ambíguo, 
apreciando com tanta sensibilidade as rosas abertas ou em 
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botão, no seu belo jardim. De fato, para os senhores, que 
importância tinha um escravo, pobre semovente, desprovido 
de alma? Nada valia, quando comparado a uma bela, colorida 
e perfumada flor.

Desse maneira, ao recriar fatos históricos por intermédio 
da linguagem literária, o autor transforma o real em arte, 
conferindo vida ao passado, que explode nas memórias, 
inclusive com a força de uma denúncia, quando fala da 
escravidão no Brasil e da discriminação étnica, que até hoje 
marca o cotidiano do país. 
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LITERATURA E DENÚNCIA EM LIMA BARRETO: AS 
TEORIAS QUE EXPLICAM E JUSTIFICAM O PRECONCEITO

LITERATURE AND DENOUNCEMENT: THEORIES WICH 
EXPLAIN AND JUSTIFY PREJUDICE

O estudo da literatura brasileira pode contribuir 
para recuperar o tempo perdido, aquele que já 
ficou no passado e volta em contos e romances, 

trazendo as antigas falas e ações de sujeitos marginalizados 
pela elite, homens e mulheres pobres,negros,mulatos,homos- 
sexuais e outros grupos estigmatizados pelo preconceito.

Se o passado não  pode  ser reconstituído na sua 
totalidade, é possível sua recuperação parcial, por intermédio 
de quem o descreveu, do olhar de quem vivenciou o 
momento narrado, com seu elenco de pessoas anônimas, 
que, de outro modo, desapareceriam para sempre,com suas 
práticas, seus costumes arcaicos e sua fraqueza moral, 

Lima Barreto construiu magnífica 
metáfora sobre os sãos e os 
loucos,numa alegoria sobre as 
loucuras da Razão.
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como eram mostrados nos discursos daqueles que os 
desprezavam, ou seja, os bens nascidos, os vencedores.

Desse modo, por intermédio da literatura oral ou 
escrita, os vencidos podem ressurgir, juntamente com fatos 
desaparecidos, que se revigoram com extraordinária força 
poética, recompondo traços antropológicos e  sociais,   
capazes  de  alimentar, complementar  ou revisar documentos 
históricos. Essa revisão pode ocorrer porque, como diz  
Cristiane da Silveira,citando De Decca, ao ler uma obra, “o 
leitor não se confronta com textos abstratos, separados da 
materialidade”, esclarecendo, ainda, que “o leitor transfere 
o fato estético para o universo da historicidade, uma vez que  
ele, como sujeito da ação, pode imprimir forças às imagens 
literárias, traduzindo-as no sentido de sua própria vida”.

Numa obra literária, vários elementos articulam-se, 
como o espaço, o tempo, as personagens, a ação, os 
campos de tensão entre grupos com diferentes modos de 
ver e explicar o mundo, os jogos políticos, as relações de 
poder. Esses elementos, no ato de ler, interagem com o 
leitor e seu reportório pessoal, constituído de elementos 
extratextuais, instaurando um movimento que completa, 
e ao mesmo tempo, ultrapassa a obra, desvendando as 
representações simbólicas de vidas humanas desaparecidas, 
que ressurgem de uma temporalidade passada, com seus 
sentimentos de paixão, dor, alegria, insegurança , medo, 
desencanto, podendo passar por atualizações e comparações 
com novos estilos de vida e modelos de sociedade.

Realidade Sem Máscaras

Pode-se,através da ficção literária, realizar uma leitura de 
fatos em jogo numa determinada temporalidade.Pode-se,por 
exemplo, captar o espirito do tempo, caracterizado, na época 
do escritor Lima Barreto, pelas mudanças que se operavam 
na mentalidade e estilo de vida de segmentos da população 
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do Rio de Janeiro, aburguesados, que se beneficiavam com 
a modernização da cidade, que promovia a demolição do 
casario pobre do centro para erguer em seu lugar edifícios e 
casarões nos estilos neoclássico e art nouveau,símbolos da 
burguesia europeia, particularmente a francesa, expulsando 
a população desvalida para os subúrbios e morros cariocas.

Os novos estilos incluíam  a valorização dos jardins 
neoclássicos, dos motivos florais, das cercas de ferro 
rendilhado, o gosto do piano, das músicas clássicas, ao lado do 
completo desprezo por qualquer elemento da cultura popular, 
especialmente música, dança e instrumentos populares.

Isto fica evidente na obra de Lima Barreto, de onde, 
ao se ler Clara dos Anjos, recupera-se, na cidade do Rio de 
Janeiro, o intrincado labirinto de ruas e bibocas, onde, esquecida 
e pagando altos impostos, “vive grande parte da população da 
cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos”. É ali que vive o 
carteiro, imaginando que a adoção de símbolos e valores das 
elites dominantes asseguraria à sua filha,Clara, a chance de 
inserir-se nos estratos sociais mais elevados, completamente 
diferentes das camadas sociais miseráveis em que a família 
vivia. Por isso, sonha que Clara – nome que nega a cor de 
sua pele – aprenda a tocar piano,  instrumento  que expressa 
o refinamento das melodias europeias e o esplendor dos 
saraus elegantes, ao contrário do violão, que figurava no 
quadro das manifestações artísticas populares, associadas à 
malandragem, e por isso duramente perseguidas pela polícia.

O pai da menina Clara se angustia: músico, ensinara 
à filha os rudimentos da arte musical,mas se recusava 
a lhe ensinar um instrumento,porque só queria o piano. 
Só piano, mas não tinha posses para comprar um. 
Podia alugar, mas tinha de pagar professora para a 
filha. Eram duas despesas com que não podia arcar.

Lima Barreto escrevia sobre pessoas que nasciam   e 
viviam em guetos de pobreza, de onde, como queria a elite, 
conforme explica em Clara dos Anjos :Tudo e todos pareciam 
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condenar os seus esforços e os dos seus para elevar a sua 
condição moral e social.

Voz quase isolada, o escritor lutava contra um universo 
de mentiras, cujo objetivo era mostrar o Brasil como 
um país sem preconceitos ou discriminações raciais, 
onde o mérito individual era plenamente reconhecido, 
independentemente de raça ou cor. Para contestar, teve de 
ser vanguarda, intencionalmente ou por acaso, criar nova 
literatura com temas sociais, tipos populares, ambientação 
suburbana, linguagem coloquial, valorização da linha 
negra da cultura do país e da produção artística popular 
em oposição ao artificialismo da matriz oficial parnasiana 
e, desse modo, antecipou a discussão sobre a atualização 
da cultura nacional, que viria a ocorrer com o Modernismo 
Brasileiro, a partir do início da década de trinta do século XX.

Tinha consciência de que à noção de nova ordem 
estética associava-se a ideia da necessidade de nova 
ordem política, econômica e social, por isso combatia 
a velha ordem vigente com muito vigor, tecendo 
ainda severas críticas à submissão dos intelectuais 
brasileiros ao poder político e econômico estabelecido.

Essa atitude granjeou-lhe a antipatia da elite e da 
intelectualidade da moda,que procuravam ignorar sua obra, 
caracterizando-o como ressentido.

O Isolamento do Guerreiro
Muitos indagam se o fato de Lima Barreto ser negro 

e pobre teriam levado a imprensa, a intelectualidade da 
época e a elite a ignorarem sua obra. Nelson Werneck Sodré 
responde que não. O silêncio “não se fundamentou no fato 
de que ele fosse pobre, mulato, doente. Tais características 
pertenciam também a outros, como Machado de Assis. Não 
o aceitou porque, exteriormente, tanto quanto interiormente, 
Lima Barreto era um homem inconformado, um homem que 
não adorava os deuses dominantes, não tinha a convicção 
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dominante, não acreditava no acessório; descobriu e sentiu 
o que nele era, realmente, uma ameaça, um sentido novo, um 
caminho diferente”.

Lima Barreto vivia em plena guerra, denunciando a 
realidade que entra sem máscaras em sua obra, como 
esclarece Alfredo Bosi. Sua obra não se configura, porém, 
como um espelho da sociedade, mas retira da experiência o 
que ele conta, como diz Benjamim sobre o narrador.

A vida gerava a sua arte, que reinventava e expandia a 
vida, com densa força expressiva no texto, às vezes irônico, 
sempre afiado como uma faca. É assim que ,como jornalista 
e escritor, Lima Barreto capta o espírito de sua época, 
questionando os valores hegemônicos da sociedade de seu 
tempo, denunciando a política elitista da primeira fase da 
República, corrupta e indiferente aos clamores dos estratos 
mais pobres da população do Rio de Janeiro, e por extensão 
de todo o país, satirizando as artes rebuscadas da elite, 
combatendo as especulações financeiras que dilapidavam 
os cofres da nação, ironizando autoridades e modelos de 
gestão pública.

Além disso,o escritor e o jornalista fundem-se para 
descrever o tratamento dispensado aos doentes mentais, nas 
dependências destinadas aos pobres, no Hospital Nacional 
de Alienados. O próprio narrador é o paciente, que numa 
noite é levado ao Hospital pela polícia, como um elemento 
perigoso, ”laçado”, durante uma crise alcoólica que o levara 
a um delírio temporário.

Ali, internado como louco, decidiu escrever o “Diário 
do Hospício”, registrando o cotidiano do hospital. Desse 
modo, construiu um discurso memorialístico para preservar 
a referência de si mesmo, recurso para manter a consciência 
de si e do mundo, documento precioso que daria voz aos que 
haviam sido calados pela doença e o desamparo,no dantesco 
quadro do sistema de saúde vigente no país.

Se,como quer Foucault, a loucura é o último estágio 
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anterior à morte,silenciando tanta gente talentosa,como 
Artaud e Allan Poe, Lima Barreto quis que a sua doença lhe 
desse condições de transformar a loucura em produção 
artística, em denúncia política, em anúncio da necessidade 
e possibilidade de mudanças na sociedade.

Relembra sua dramática entrada no hospital “tiram-nos a 
roupa que trazemos e dão outra, só capaz de cobrir a nudez 
e nem chinelos ou tamancos nos dão”.

Foi internado duas vezes,sendo a primeira de 18/08/1914 
e a segunda de 25/12/1920; e entre uma e outra internação 
consta um atendimento em 1916,na Santa Casa de Ouro Fino, 
por alucinações visuais e ideias persecutórias, provocadas 
pelo uso de álcool.

Em sua segunda internação,o registro médico apresenta 
na qualificação profissional do paciente a informação de que 
tem a ocupação de jornalista. Apesar disso, na anamnese 
extraída do prontuário de Lima Barreto, no livro nº 64,da 
Secção Pinel do Hospital Pedro ll, página 144 e seguintes, 
entre várias informações sobre o quadro clínico do doente, 
consta o seguinte: indivíduo de cultura intelectual,  diz-se escritor, 
tendo já quatro romances editados, e é colaborador da Careta.

Careta é uma importante revista  da época , mas a indiferença 
do médico pela identidade do enfermo é notável. Observe que, 
ao registrar o paciente, o médico escreveu:“diz-se” escritor, 
e desse modo coloca-se numa posição de superioridade 
em relação   ao doente, e de descrédito quanto à identidade 
por ele apresentada, visto que, para o alienista, tratava-se 
apenas de um ser menor, apenas um paciente de manicômio.

A rejeição de sua identidade social é mais um dos 
indícios da desumanidade com que médicos,enfermeiros 
e outros funcionários tratavam os doentes – denúncia 
que surge reiteradas vezes nos textos de Lima Barreto, 
como “O cemitério dos vivos” e  “Diário do hospício”.

O narrador-paciente,atento,descreve o tratamento 
desigual,tanto nas acomodações oferecidas como na 
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qualidade da terapia ministrada,conforme a classe social do 
interno,ficando reservado aos pobres o pior atendimento.
Identifica os diferentes tipos de discriminação, as características 
dos funcionários, as características dos doentes, descrevendo, 
com precisão e humor, os diferentes tipos de comportamento

Observando,por exemplo,entre os internos, pessoas 
instruídas,descreve-as como imersas em profunda solidão, 
voltadas,em geral, a um mutismo absoluto. Apesar disso, um 
deles, bacharel, o mais mudo de todos, na sua insânia não se esquecera 
do anel símbolo e com um pedaço de arame e uma rodela não sei de que 
improvisara um, que ele punha a vista de todos, como se fosse de esmeralda.

No sanatório, o escritor lutava para receber alta, e 
pretendia fazer de sua escrita a prova de sua lucidez. 
Escrevia, então, para manter-se  lúcido, fazia da narrativa um 
jeito de ordenar o mundo, de articular os universos  internos 
e externos, e estabelecendo semelhanças entre o hospício e 
a sociedade, acabou construindo magnífica metáfora sobre 
os sãos e os loucos, numa alegoria das loucuras da razão.

A cada leitura que se faz de uma grande obra, novas 
significações são adicionadas às já estabelecidas em leituras 
anteriores, por isso, obras como as de Lima Barreto  são atuais, 
prontas para serem revisitadas e prontas à comparação com os 
dias de hoje, textos militantes, sempre abertos a novos sentidos.
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O autor dialoga com a cidade, traça mapas das ruas 
empoeiradas; grita contra a agressividade de uma sociedade 
sempre disposta a promover a interdição de pobres, negros, 
doentes; denuncia o que acontece nos bastidores da política 
e do jornalismo; desnuda o horror dos hospitais para 
doentes  mentais, que não passam de cemitérios de vivos; 
satiriza a cultura da época numa pluralidade discursiva 
extremamente fecunda. Lamenta sua impossibilidade de 
parar de beber, admite seus desvarios, inclusive a fantasia 
de um reconhecimento de sua obra que afinal chegou muito 
maior que o sonhado, mas, infelizmente, tarde demais para 
que seus olhos pudessem ver.

Sempre preocupado com a realidade, Lima Barreto 
buscava a consciência do leitor, conferia à sua obra um 
caráter de arte-histórica, onde muitas vezes diluíam-se as 
fronteiras entre o artístico e o histórico,desnudando omissões 
de documentos oficiais,tornando-se fonte para novos 
estudos para além da literatura,em diferentes campos como a 
História,a Sociologia, a Antropologia, a Política e a Medicina.

A Abolição do Tráfico de Escravos e 
a Teoria do Branqueamento

Quando, em 1850, ocorreu a abolição do tráfico de 
escravos africanos, a principal atividade econômica do 
pais voltada para o mercado externo era a cafeicultura, 
ramo produtivo que exigia grandes contingentes de mão de 
obra. Iniciara-se, então, uma política do Estado em favor da 
imigração europeia, que era apoiada,em geral, pela maior parte 
dos cafeicultores, além dos partidários do trabalho livre, e 
defendida, ainda, pelos adeptos da teoria do branqueamento, 
a qual admitia que através de sucessivos cruzamentos e com  
estímulos à imigração europeia, a população brasileira de cor 
negra iria adquirindo um tom de pele cada vez mais claro, o 
que redimiria o país das ”nefandas” marcas da escravidão.
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Por outro lado, porém, havia adversários dessa 
teoria,defendendo a tese de que a miscigenação  traria a 
degeneração da espécie humana. Arthur de Gobineau,por 
exemplo, condenava a miscigenação, usando, em 1853, o 
falso argumento de que “tudo o que é grande, nobre, fértil nos 
trabalhos do homem nesta terra emana da família ariana”, a 
forma pura que mais tarde seria alçada à condição de esteio 
científico do nazismo.

O conhecimento da época, tanto por intermédio da 
Biologia como da  Antropologia,  conferia caráter científico 
ao racismo ao explicar que as desigualdades entre os seres 
humanos derivavam de diferenças de natureza biológica. 
Desse modo, explicava que o lugar ocupado pelo negro 
na escala inferior da hierarquia social decorria de sua 
constituição física, do pequeno volume de seu cérebro, o que 
o tornava inferior em relação ao branco e, secundariamente, 
inferior ao amarelo.

Esse tipo de explicação revela que as sociedades 
costumam adaptar suas verdades aos  seus  interesses, e, 
naquele momento, convinha classificar povos extra europeus 
como inferiores, por isso a Antropologia Física e a Biologia 
demonstravam, com seus sistemas classificatórios, que 
apenas o homem branco possuía a medida craniana e o 
formato facial com perfeita conformação humana; os negros 
apresentavam medidas divergentes, o que os colocava 
em estágio de evolução inferior na escala biológica, e, por 
isso, conferia a eles, também, inferioridade intelectual e 
psicológica.

As teorias que explicam e justificam o racismo duraram 
séculos. Vinham de longe – inclusive da Igreja Católica que 
considerava os negros seres sem alma, ensinamento que foi 
repetido por muitos,inclusive por Montesquieu, em seu livro 
“Do espírito das leis”, onde ,do alto de sua sabedoria sentencia 
absurdos como este:”não podemos aceitar a ideia de que Deus,que 
é um ser muito sábio,tenha introduzido uma alma,sobretudo uma alma 
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boa,num corpo completamente negro”.  Voltaire,por sua vez, punha 
em dúvia a inteligência dos negros quando escreveu “o 
seu nariz amassado, os seus lábios sempre grossos, as suas orelhas 
diferentemente figuradas, a lã de sua cabeça, a própria medida de sua 
inteligência, põem diferenças enormes entre eles e as outras espécies 
de homens...”

Essa crença teve longa duração no Brasil, e inclusive 
encontrou repetidores negros, que, inconscientemente, 
comprometidos com a ideologia das elites brancas e 
racistas, atribuíam a situação de pobreza e desamparo 
de afrodescendentes à “fraqueza moral das populações 
negras”,conforme descrevia, em 1942, Manoel Passos, 
presidente da União Cultural dos Homens de Cor, em sua 
mensagem aos negros americanos.

No Brasil, ao longo do tempo, foi comum imputar aos 
negros as  mais  estranhas  razões  para justificar posições 
inferiores ocupadas na hierarquia social como pobreza, baixa 
escolarização, baixo grau de especialização profissional, 
enfermidades. 

As razões apontadas utilizavam termos carregados de 
qualificações degradantes, como: preguiça, frouxidão de 
costumes, lascívia, malandragem, violências, gatunagem.  
As qualificações frequentemente utilizadas tinham sempre 
a intenção de desqualificar esses grupos sociais e justificar 
punições contra eles.

No século XlX, recorria-se à Ciência para apontar as 
causas da violência contra os escravos, responsabilizando o 
próprio negro pelos castigos sofridos, conforme se depreende 
do relato publicado no jornal Correio Paulistano, na edição 
de 7 de julho de 1882,onde se atribui à Antropologia  a 
explicação de que o negro é cruelmente explorado “em razão 
mesmo de seus dotes naturaes de brandura e submissão. 
Por certo servilismo, bem conhecemos, não é virtude mas 
característica amorável nos brasileiros bem conhecemos, 
essa  fria sensibilidade, desinteressado apego de coração 
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da raça negra”.
O mito da doçura do negro perante seus opressores 

articula-se perfeitamente com o mito da brandura da 
escravidão no país e como mito da inexistência de preconceito 
e racismo no Brasil.São mitos que sustentam a crença de que 
o Brasil é um país alegre, pacífico e acolhedor, que possui um 
povo cantante, religioso e solidário; uma natureza exuberante 
como seu povo, que oferece alimento a quem tem fome, 
abrigo a quem está em desamparo.

Diante  disso, fica uma pergunta como poderia um país, 
de constituição assim tão generosa, discriminar, agredir, 
humilhar?

O elevado grau de condescendência com que é 
constituído esse autorretrato acabaria funcionando como 
densa fumaça capaz de tornar o preconceito, a discriminação, 
a  intolerância completamente invisíveis.            

  Literatura e Denúncia
Se a literatura brasileira contemporânea  tem denunciado 

grandes injustiças sociais,nem sempre isso aconteceu. 
Antes de 1850 a figura do negro praticamente era inexistente 
na literatura, a reificação  era a marca da época e um ser 
que era apenas uma coisa não podia ser nem sujeito nem 
objeto de uma literatura que chegara ao Brasil através 
da Europa, alicerçada em valores brancos, elitizada.

Quando o negro surge na literatura, no século XlX, será 
como vítima, ou como algoz, ou ambos, ou, ainda, como um 
ser tão indesejado, que é melhor ser mantido bem longe..   

Na peça O demônio familiar,de José de Alencar (1857)
um negro perturba a paz doméstica por sua ignorância e 
malícia,por isso é melhor dar-lhe a liberdade. A alforria,longe 
de representar respeito a um direito, é um modo de livrar-
se de um ser incômodo, que representa um perigo, pois o 
escravo, através do acesso que tem à casa dos senhores 
pode ali introduzir a corrupção moral e física. Desse 
modo, a família se sentirá segura, longe de sua perigosa 
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presença, enquanto o alforriado, na rua, terá de submeter-
se às normas morais da sociedade e às penas da lei.

Joaquim Manoel de Macedo, em As vítimas algozes (1869) 
também defende a tese de que é melhor que se mantenha o 
escravo afastado  da  família  dos senhores para evitar riscos 
à sua segurança.

A leitura desses dois textos desvela um terrível juízo 
sobre o negro, que sendo degenerado punha em risco de  
degenerescência a família dos senhores, por isso é melhor 
conceder-lhe a liberdade para que desapareça pelo mundo, 
livrando a casa dos perigos que sua presença poderia trazer.  
Nesse juízo há,porém, um paradoxo, já que os dois autores 
citados eram adeptos da abolição da escravatura, mas, ao 
mesmo tempo, viam o negro como um ser malévolo, conforme 
os textos citados.

Em 1881, em plena campanha abolicionista, Aloísio 
Azevedo publicou O mulato, desvelando o preconceito 
vigente no diálogo da racista Maria Bárbara com  Raimundo: 
“Casar minha neta com o filho de uma negra? Você mesmo 
não se enxerga!”.

Em 1885, na obra de Bernardo Guimarães, a branca 
escrava Isaura se lamentava, indagando :”Não era melhor 
que tivesse nascido bruta e disforme como a mais vil das 
negras?”

A palavra “negro” sugere uma infinidade de conotações 
negativas. Negra é a cor do mal, ou como assinala Fanon : 
“o carrasco é  negro, o satã é negro, ser asqueroso é ser 
negro, asquerosidade física e moral. De outro lado, o olhar 
claro da inocência, a pomba branca da paz. Uma magnífica 
criança loura, quanta paz nessa expressão...” Ou,ainda, 
como registra a linguagem corrente : ovelha negra, mercado 
negro, lista negra,destino negro. Ou como escreveu Bernardo 
Guimarães (...)misturada com essa corja de negras beiçudas 
e catinguentas”.Ou como disse Alcântara Machado em 
Brás, Bexiga e Barra Funda: “Saem à rua suja de negras 
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e cascas de amendoim”. Ou como registrou em O ateneu, 
Raul Pompeia:”Comecei a achar a religião de insuportável 
melancolia. Morte certa, hora incerta, inferno para sempre, 
juízo rigoroso: nada mais negro”.

É nesse quadro preconceituoso, racista e discriminador 
que viveu Lima Barreto, um escritor que soube transformar 
sofrimento em arte, entrecruzou literatura e História, e, 
sempre preocupado com a realidade, ensinou, em Bagatelas, 
que “A  realidade é mais fantástica do que tudo o que a nossa 
inteligência pode fantasiar”.
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Quem se lembrou das
oprimidas, discriminadas

sem fortuna, abadonadas?

Até inícios do século XVIII, na Europa, a criança 
era vista como um pequeno adulto, não lhe 
sendo destinada qualquer educação especial. 

Na Idade Média, cabia ao menino seguir a profissão do pai, 
que desde cedo lhe ensinava o seu ofício. Mais tarde, com 
a revolução industrial, acelerou-se a urbanização; a família 
extensa começou a ser substituída pela família nuclear e 
evidenciou-se a necessidade de um novo tipo de educação 
para os filhos, que já não deveriam, obrigatoriamente, seguir 
a profissão do pai. 

Nesse momento, a instalação de escolas para a educação 
formal das crianças atendia aos mais recentes interesses do 
Estado de disseminar novos valores sociais, conhecimentos 
básicos que respondessem às necessidades da nova 
organização político-econômica da sociedade. 

Esta nova organização centrava-se no interesse na 
homogeinização cultural dos cidadãos e valorização da 
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ideologia nacionalista, que fortalecia a identidade nacional, 
uma das balizas do Estado-Nação e, nas artes, do Romantismo.

Assim, no século XVIII, fiel ao ideário romântico, surgiu 
o folklore, considerado essencial para a construção e 
preservação da identidade nacional. Ao mesmo tempo, 
para diminuir o isolamento da criança que vivia à parte do 
mundo adulto, ocorreu a popularização da literatura infantil 
e, particularmente, dos contos de lada, o que, também, 
implicava o resgate dos contos populares e a disseminação, 
entre os infantes, da ideologia dominante, com sua carga de 
valores adequados àquele momento histórico.

Desse modo, afirmou-se no imaginário social o mito da 
criança angelical e pura, associado aos padrões religiosos 
da Igreja Católica, criança essa que devia ser protegida 
no casulo da sua inocência, longe das imoralidades do 
mundo, da sexualidade, dos pecados e perigos mundanos. 
Nesse quadro, afirmou-se o mito da infância dourada, que 
se consolidou na literatura, em algumas obras de autores 
consagrados como Baudelaire, Victor Hugo, Raul Pompéia, 
Casimiro de Abreu, entre outros.

No poema lírico de Casimiro de Abreu, Meus oito anos,

Essa infância dourada, de que certa literatura trata, 
terá sido conhecida por quantas crianças brasileiras: As 
oprimidas, as discriminadas, as sem fortuna, as abandonadas, 
quem se lembrou delas?

Conforme Antônio Cândido  em vários momentos da 

a infância é apresentada, em todas 
as estrofes como um período da vida 
em que tudo era calmo e sereno (...). A 
harmonia, no relacionamento familiar, 
destaca-se naquelas manhãs risonhas 
(...) conforme analisa Tereza Telles.
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História da literatura brasileira autores se engajaram em causas 
sociais e essa tendência foi muitas vezes transformada em 
movimento. Assim, é possível concluir-se que fatores sociais 
podem ser elementos constituintes da estrutura de uma obra 
literária. A estrutura artística pode, propositadamente ou 
não, reproduzir de forma simbólica a estrutura social. Jorge 
Amado escreveu Capitães da areia, cujos protagonistas são 
meninos de rua, pequenos ladrões e assaltantes que vivem 
à beira do mar, em Salvador. José Louzeiro, num texto forte, 
rápido e violento, escreveu “Infância dos mortos”, obra que, 
no cinema, em 1980, recebeu o título de Pixote, a lei do mais 
fraco. Conta a história de meninos pobres, internos num 
abrigo de Camanducaia, que, vitimizados por violência dentro 
da instituição, promovem uma rebelião e fogem pelas ruas, 
brincam em chafarizes públicos, perambulam pelas cidades, 
cheios de esperança e desespero, para enfrentarem novas 
situações dolorosas.

Particularizando este artigo na questão da negritude, cabe 
perguntar como vivem e como são vistas as crianças negras 
pela literatura brasileira contemporânea?

Aqui se define uma preocupação deste trabalho, que 
é promover uma reflexão sobre o preconceito étnico, 
verificando de que forma ele se insere na literatura orientada 
para a infância e juventude.

A obra de arte espelha a sociedade na qual foi gerada? 
Acreditando que o indivíduo é fruto de uma mediação cultural 
e a questão do preconceito perpassa a formação ideológica 
num embate do qual o escritor nem sempre tem consciência, 
aqui se tem a intenção de verificar como a questão da 
negritude se coloca em alguns textos de autores consagrados 
publicados no Brasil.

Situação do Negro, Hoje:
Vive o Brasil uma Democracia Racial?

Apesar de inúmeros estudos publicados por cientistas 



        TEMA       48

sociais que, inclusive com dados empíricos, comprovam 
a existência no país de forte preconceito social e étnico, o 
Brasil tem sido sempre apresentado como um maravilhoso 
caldeirão onde se integram diferentes grupos, que vivem a 
plenitude de uma democracia racial invejável. Para desmentir 
essa crença, que é frequentemente reiterada por grupos 
políticos situados no centro do poder, pesquisa realizada 
em 2003 pelo CEM-Cebrap, apresenta dados discordantes.

A distribuição dos habitantes no território urbano mostra 
que nas áreas mais ricas e com maior disponibilidade de 
serviços públicos, há grande predomínio de não-negros. 
Nesse “espaço branco”, os que se autoclassificaram de 
pretos ou pardos no censo não chegam a 20% da população.

Nos distritos mais ricos, esse número nem chega a 10%. 
Nas regiões em que a população negra ultrapassa os 40%, 
a alta privação social, entendida como forte incidência de 
famílias de baixa renda, baixa escolaridade e grande presença 
de jovens, alcança até 85% dos habitantes. Nos territórios 
de grande maioria branca, a alta privação é inexistente ou 
pequena. Embora não existam leis que determinem onde o 
negro pode morar, os mecanismos discriminatórios permitem 
prever com enorme precisão os locais de moradia de negros 
e de brancos de classe média e alta.

São Paulo é a cidade brasileira com o maior número 
absoluto de negros (3,1 milhões), à frente do Rio de Janeiro 
(2,4 milhões) e de Salvador (1,8 milhão).

A distância é um grande problema que o negro tem de 
enfrentar. Os negros ultrapassam 30% dos habitantes à 
medida que se vai em direção à periferia, chegando aos 50% 
em alguns distritos nos limites do município.

A discriminação racial no Brasil vai além da desigualdade 
explicável por condições socioeconômicas, diversos estudos 
sociológicos mostram que, para as mesmas profissões e 
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para a mesma escolaridade, os negros ganham salários 
mais baixos. A segregação racial também se manifesta 
espacialmente. O território é um elemento extremamente 
importante para as políticas sociais, pois é um fator de 
reprodução da desigualdade. O isolamento territorial se 
traduz em isolamento social e econômico.

O professor Antônio Sérgio Guimarães, da Universidade 
de São Paulo, ressalta a complexidade da discriminação 
racial no país:

Elza Berquó, da Academia Brasileira de Ciências e 
professora da UNICAMP, sintetizou o desafio com relação 
ao preconceito racial:

No ensaio “Multiculturalismo e educação”, a historiadora 
Maria Aparecida da Silva confronta a ideia de multiculturalismo 
à de uma educação anti-racista. O multiculturalismo teria, 
em síntese, o propósito da tolerância a outras culturas, o 

“Embora não tenhamos formas aber-
tas de discriminação racial, a cor e 
a aparência operam sempre através 
de outros mecanismos e fatores cuja 
utilização, como modo de discriminação, 
consideramos normais, tais como a 
pobreza, a pouca escolaridade, a estética 
negra e a origem regional. Ou seja, para 
termos certeza de que um preto tenha 
sofrido uma discriminação puramente 
racial é preciso que ele seja paulistano, 
de classe média, bem educado e bonito.”

É necessário desconstruir os 
silêncios que muitas vezes podem ser 
traduzidos como racistas na sociedade 
brasileira.
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que implica a ideia de “concessão”, enquanto a educação 
antirracista seria uma proposta mais combativa em relação 
às políticas, concepções e práticas que reiteram a primazia 
de um grupo sobre outros.

Existe, efetivamente, no Brasil, tanto na família como 
na escola, um lamentável silêncio sobre a temática do 
preconceito étnico. Se a Resolução do Conselho Nacional 
de Educação, que instituiu diretrizes curriculares nacionais 
para a educação das relações étnico-raciais, estimulasse 
práticas literárias orientadas para esse tema, é possível 
que esse silêncio fosse quebrado com certa velocidade. 
É possível mesmo que, se livros de literatura infantil 
focalizando o preconceito fossem adotados desde a pré-
escola, esse silêncio poderia ser quebrado de forma quase 
imediata, pois a literatura, como poderosa construção 
simbólica penetra a consciência do indivíduo tanto no nível 
mais profundo como em nível imediato, possibilitando, por 
exemplo, a discussão do tema, reflexões, a explosão de 
emoções, a tomada de consciência, a dissolução do tabu.

A Literatura Engajada e a
Questão do Preconceito

O tema preconceito lembra a existência de grupos 
historicamente discriminados no Brasil e em muitos outros 
países. Ou seja, o preconceito na sociedade não acontece ao 
acaso, mas tem alvos específicos - os grupos hoje chamados 
de minorias, e que, em muitos casos, nem chegam a ser 
minoria do ponto de vista demográfico. No caso do Brasil, 
não se pode falar em maioria branca, pois, conforme o IBGE, 
as populações negra e parda, somadas, constituem ligeira 
maioria em relação ao contingente que se declarou branco.

A dificuldade de se falar de etnias no Brasil é muito grande 
e resulta do passado escravista que deixou marcas profundas. 
Essa dificuldade fica evidente no texto seguinte, de Ziraldo :
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Negrinha
Negrinha, de Monteiro Lobato, conta a história de uma 

menina negra, maltratada por dona Inácia, sua patroa, que era 
tão religiosa quanto perversa. Viúva e sem filhos, transforma 
Negrinha em um saco de pancadas, com judiações e frenesis, 
beliscões, cócres, tapas, cascudos e pontapés - todos esses 
recursos que a aliviavam de suas raivas e indisposições, 
azedumes e queixas. A menina sofria os maus tratos sem 
poder reagir ou compreender, tornando-se, desse modo, 
uma criança muda e assustada. Certo dia, porém, dona 
Inácia recebe a visita de suas sobrinhas, louras e ricas, e 
acaba permitindo, depois de uma resistência inicial, que 
Negrinha brinque com elas. Negrinha fica encantada com 
uma boneca de louça que falava mamãe. Depois da partida 

Um dia, o funcionário do recenseamento 
foi entrevistar meu pai. ‘Nome, idade, 
sexo’. Papai foi respondendo. ‘Cor?’, E 
o papai: ‘Moreno, uai!’, Aí, o funcionário 
embatucou: ‘Moreno não tem aqui no 
formulário, Sêo Geraldo’. Papai: ‘Uai, 
como é que não tem?’. E o funcionário: 
‘Tem preto, branco e pardo’. ‘Pardo!?’, 
exclamou meu pai com indignada 
estranheza. E completou: ‘Meu filho, 
eu sou pardo???’ O funcionário res- 
pondeu rápido, como se defendesse 
o papai de uma ofensa: ‘Não, de jeito 
nenhum, Sêo Geraldo!’. E o papai: ‘Eu 
sou preto?’ (isso ele perguntou menos 
indignado). O funcionário foi rápido: 
‘Claro que não, Sêo Geraldo. Imagina! 
O Senhor não é preto!’. ‘Então...’, disse 
meu pai, ‘você vê aí’.
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das meninas, Negrinha passou a sonhar com a boneca, 
descobrindo uma nova consciência de si e do mundo. 
Embora dona Inácia já não a perseguisse tanto, a nostalgia 
a envenenava. Negrinha parou de comer. E morreu da 
mesma maneira que havia vivido: sem atenção ou cuidado.

Nesse conto, Monteiro Lobato vai muito além de tratar 
do tema preconceito para apresentar forte denúncia sobre a 
situação dos descendentes de ex-escravos, utilizando sua 
habilidade e talento literário para construir um libelo político.

A Cor da Ternura
Esta obra localiza a atualidade. Na escola, a menina 

sente as marcas do preconceito: “boneca de piche”, 
“cabelo de bom-bril”. A mãe recomenda que finja não 
ouvir os xingamentos e a menina finge que concorda:

Assim, Geni Guimarães descreve uma passagem de 
sua protagonista, a menina que deixa o grupo familiar para 
enfrentar o mundo exterior, agressivo, quando vai à escola. 
Agora era uma estrutura social mais complexa que a da 
família e integrá-la exigia adaptação, o que não era fácil.

Na escola a professora ensinava que os escravos 
tinham sido humilhados, perseguidos, oprimidos e ela 
fica imaginando que pertence a uma raça inferior. Tinha 
escrito um poema sobre a princesa Isabel, queria apresentá-
lo em público, mas na hora de declamar ficou muda.

Resolveu esfregar a perna para eliminar a cor preta, mas a 
pele ficou ferida sem que a cor desaparecesse. A mãe a socorre, 

- E se no caminho o Flávio me xingar de 
negrinha?
- Não quero saber de encrenca, pelo amor 
de Deus! Você pega e faz de conta que 
não escutou nada.
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cura as suas feridas. A menina conhecia as consequências:

O Menino Marrom
Quando se usa a palavra menino, em um texto literário, 

existe um pressuposto tácito de que se trata de uma 
personagem branca. Observando os títulos O menino 
maluquinho e O menino marrom, ambos de Ziraldo, verifica-
se que o primeiro menino distingue-se pela personalidade e o 
segundo, pela cor da pele. Assim, não é necessário dizer que 
o primeiro é branco. Isto se deve à ideologia construída ao 
longo dos séculos que deu ao branco o papel central de uma 
cultura, enquanto o negro teve, na maior parte do tempo, sua 
voz calada pela chibata. É verdade que traços da cultura negra 
foram assimilados no processo transculturativo, mas isso não 
altera a percepção de que os elementos mais relevantes do 
processo civilizatório foram trazidos pelo branco europeu, 
que, armado, teve, no país, poder de polícia, domínio 
econômico, marcando, ainda, sua presença na literatura.

O título O menino marrom por isso pode ser considerado 
sintoma e comprovação desse fenômeno, por dar destaque 
ao que, num diferente contexto histórico, não teria destaque 
e por estabelecer que o adjetivo marrom é suficiente como 
definição, ficando o caráter e a personalidade em segundo 
plano. Além disso, é importante destacar que esse título 
chama a atenção para o que não costuma ser mencionado: 
a cor da pele. Num país como o Brasil, em que os negros 
continuam sendo quase invisíveis, indicar e dar relevo à 
questão racial é provavelmente um modo de evidenciar o 
problema, tirando-o do limbo, em que muitos gostariam que 
ficasse escondido para sempre.

Calei-me.
Quem era eu para dizer-lhe que já estava 
cansada de fazer de conta?
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Dentro de uma semana, 
na perna só uns riscos 
denunciavam a violência (...). 
Só ficavam as chagas da alma 
esperando o remédio do tempo 
e a justiça dos homens.
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Muitas vezes, o que a  História oficial
 omite ou tenta esconder, a Literatura 

revela e denuncia.

Em cada obra “existe um autor que tem um 
determinado projeto e filosofia de vida, e que 
traduz a realidade a seu modo, ou seja de 

maneira singular. Esse autor deixa fluir, intermitentemente, 
imaginação, medos, desejos, angústias, aspirações, 
paixões, emoções, e dá voz a diferentes sujeitos sociais”, 
disseram Anelise Carvalho e Marcelo Flório, discutindo 
a questão da literatura como documento histórico.

Trata-se de uma questão muito atual, respaldada 
por correntes da historiografia que contam com a 
literatura, a antropologia, a psicologia social e outros 
campos do conhecimento como integrantes do corpus 
documental de consulta para recomposição do passado 
ou do pensamento de homens que viveram no passado.

Esse tipo de abordagem foi marginalizado no século 
XlX, no período de valorização do espírito científico quando 
o conceito de ciência se confundia com o de verdade, e se 
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firmava uma crença inabalável na neutralidade dessa ciência, 
que se alicerçava na objetividade.

Na oposição que se estabeleceu entre verdade e erro, 
a literatura foi desvalorizada enquanto meio de apreender a 
realidade e como fonte e produto narrativo de uma época.

A História, sustentando-se em fontes documentais e na 
veracidade do que narra, manteve-se divorciada da literatura 
como fonte até inícios do século XX, quando as barreiras 
começaram a ruir, embora isso não signifique a inexistência 
de rigor na avaliação do produto literário em pauta, sua 
relevância para o entendimento do período ou fatos abordados, 
uma vez que importa ao pesquisador a lógica social do texto.

Em cada obra há o peso social de seu autor, sua 
condição de ser social. A obra que produziu não se configura 
como um espelho da sociedade, mas pode-se dizer, com 
Walter Benjamin, que “o narrador retira da experiência 
o que ele conta: sua própria ou a relatada por outros. E 
incorpora às coisas narradas as experiências dos ouvintes”.

As experiências individuais ou coletivas, a ideologia, 
o locus geográfico, político, social e econômico rastreiam 
a obra, como ocorreu  com Euclides da Cunha, que, ao 
escrever Os Sertões registrou um momento particular 
de sua vida, numa determinada época, abordando fatos 
verídicos ,construindo uma obra de cunho histórico, 
mesclada de expressivo universo fictício. Uma obra 
complexa, onde são tecidos juntos saberes de diferentes 
campos: históricos, geográficos, políticos sociológicos, 
antropológicos, econômicos, linguísticos e jornalísticos 
articulados num cenário sertanejo de construção simbólica, 
que desvenda “o martírio do homem(...)reflexo de tortura 
maior, mais ampla, abrangendo a economia geral, a vida”.

Em algumas passagens da obra, a crença no 
determinismo biológico enevoa a esperança do narrador 
quanto ao alcance civilizatório da nação. Não havia 
unidade de raça! A mestiçagem extremada impedia 
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a existência de um tipo antropológico brasileiro.
Como estabelecer a identidade nacional? No meio de 

dúvidas geradas pelo cientificismo da época, é no deserto do 
sertão do  nordeste que Euclides o vislumbra e o descreve.

 Guardado pelo meio, preso no espaço e no tempo, 
emerge o sertanejo idealizado, antes de tudo um forte, 
que supera, na questão racial, o olhar  preconceituoso  
do europeu. É um homem que se confunde com a terra, 
que vive num tempo mítico que não avança, onde um 
dia longo e único se imobiliza, quente sobre o vazio:

Assim, Euclides da Cunha construía simbolicamente o 
sertão do Brasil, com uma narração marcada pelo paradoxo 
da  exaltação épica em que respingam, de quando em quando, 
manchas de preconceitos oriundos das noções engendradas 
pelo cientificismo do século XlX, determinista em questões 
geográficas e climáticas, discriminatório  em questões raciais.

Apesar disso, predomina na obra o estranho 
fascínio da imagem desertificada do sertão, que se 
afirma como o útero gerador da matriz nacional, dando 
origem a um sertanejo romantizado, de grandeza fora do 
comum, moldado no martírio do chão áspero e solitário.

Ficção e Fatos Reais

Para construir essa obra de ficção, Euclides da Cunha 
baseou-se em fatos concretos, como a figura de Antonio 
Conselheiro, a rebelião de Canudos, a religiosidade 
popular, os  hábitos singulares dos sertanejos e seu 
cotidiano, sua capacidade de reagir à aspereza do meio, 

“Indefinido e sem horas, o dia era um só, 
desdobrando-se sobre o chão e os homens, 
interrompido apenas pelas noites ardentes e 
tristes”.
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de afirmar-se na paisagem, onde, nas secas,  ríspida “a 
caatinga estende sobre a terra as ramagens de espinhos”.

Euclides, ao descrever de modo idealizado o sertanejo, 
acabou respondendo, de algum modo, às análises de Buckle 
e Ratzel, que, com seu cientificismo, levaram a uma visão 
pejorativa do Brasil.

De fato, Thomas Henry Buckle, tratando da História da 
Civilização da Inglaterra e sustentando-se nas teorias do 
determinismo geográfico e climático, escreveu sobre o Brasil, 
dizendo que sua natureza exuberante tornava o homem 
insignificante, incapaz de resistir à sua pressão, de combater 
os obstáculos gerados pela própria natureza. O Brasil, segundo 
suas palavras, estava condenado a viver sem a menor civilização 
e seus habitantes eram selvagens errantes, fragilizados 
pelo meio e incapazes de enfrentar os obstáculos naturais.

A essa crença, com esforço teórico e um texto de 
extraordinária força expressiva, Euclides da Cunha 
apresentou um outro homem brasileiro, afirmando que “o 
sertanejo é antes de tudo um forte.Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral”.

Aqueles sertanejos desafiavam o calor. Eram patrícios 
errantes, caminhando “pelo esbarrancado das encostas 
(...) a atmosfera junto ao chão vibra num ondular vivíssimo 
de bocas de fornalha em que se pressente visível, no 
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expandir das colunas aquecidas, a efervescência dos 
ares”. Nesse chão ressequido, em vez de um ser fraco e 
insignificante, emerge um ser cheio de força e coragem.

Dali emerge, com identidade definida, o homem brasileiro, 
construção de um autor que, entre contradições, contesta, 
através da ficção, as teses raciais vigentes na época.

A questão da identidade nacional, exposta com tanta 
força e beleza literária por Euclides da Cunha, pode,ainda, 
ser encontrada, entre outras, nas obras de Gilberto Freyre e 
Lima Barreto.

Representação de Negros e Mulatos
Na Literatura Brasileira

No Brasil, negros e mulatos, historicamente, têm 
sido representados na literatura como criaturas servis, 
inferiores ou de moral frouxa, desregradas, violentas. 
Muitas vezes dissimulado, o discurso racista tem 
permeado muitas obras, desvelando, nas relações do 
cotidiano dos personagens, o tratamento que a sociedade 
confere a negros e mulatos, subjetivamente ou não.

Lima Barreto abordou claramente o racismo, escrevendo 
num momento em que o debate sobre a questão apresentava  
reflexões  sobre  políticas favoráveis à eugenia.

A exclusão racial, as precárias condições em que viviam 
os trabalhadores no início do século XX, o medo e a dor de 
negras e mulatas violentadas, a perseguição policial nos 
guetos de pobreza  emergem das obras de Lima Barreto na 
construção de uma identidade nacional que nega o discurso 
homogeneizador veiculado pelas elites políticas da época.

Transitando entre a ficção e a realidade, os romances 
Clara dos Anjos e Recordações do escrivão Isaias 
Caminha, de Lima Barreto, possibilitam uma releitura do 
passado, das pessoas anônimas que viveram sem voz, 
ofendidas e humilhadas. Sobre ele, escreveu Osman Lins :
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No Brasil, a questão das relações raciais é das mais 
complexas, pois  seu  trato tem sido historicamente relegado 
ao silêncio, acobertado pelo mito da “democracia racial”.

No início dos anos 1930, Gilberto Freyre estudava o país, 
promovendo, no campo teórico, uma revolução ideológica, 
ao denominar de democracia social e étnica,ou democracia 
étnica, as relações sociais no Brasil, embasando sua 
fundamentação na velha e mestiça cultura luso-brasileira 
nordestina, procurando, a partir daí, a construção de uma 
identidade nacional formada por uma unidade psicológica, 
biológica e de cultura democraticamente estruturada a partir 
da mistura de raças.

Apoiado na Antropologia Cultural de Franz Boas, que 
substituía a noção biológica de raça pela de cultura, o 
pensamento de Gilberto Freire ganhou cientificidade, e, 
também, o rótulo político de democracia racial, expressão 
logo adotada por outros, inclusive por Arthur Ramos, como 
tradução de suas ideias.

A aceitação plena desse rótulo casava-se com a 
crença de que a sociedade brasileira era aberta, sem 
barreiras que pudessem impedir a ascensão  de negros 
e mulatos na hierarquia social, sendo-lhes assegurado 
o direito de acesso  a cargos públicos, ou a posições de 
alto prestígio na escala social, visto que não existia na 
legislação do país qualquer elemento discriminatório.

Além da disseminação da ideia de que o Brasil era um 
paraíso racial, também se difundia a ideia de que a escravidão 
no país havia sido mais humana, justa, flexível e suportável, 
quando comparada  à de outros países, como os Estados 

“ Longe de ser(...) um ressentido, ele 
é um lutador, um escritor consciente das 
degradações de natureza ética e estética, 
um ser humano cheio de fervor, sonhando 
com um mundo menos estúpido(...)”.
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Unidos e a África do Sul. Desse modo caiam no esquecimento os 
grilhões, os maltratos, a violência da separação dos grupos por 
etnias e comunidades linguísticas para evitar a comunicação, 
a cooperação, a interlocução, como demonstra Darcy Ribeiro .

Isolados das relações de parentesco, confinados na 
condição de mercadorias, doutrinados na crença de que 
eram entes desprovidos de alma, representados como 
seres inferiores, os negros chegaram, inclusive, a serem 
responsabilizados pela sua própria escravidão, já que esta 
provinha  “do atrazo desses povos, dessa raça, habitantes 
da África”, como dizia, em 1887, o jornal abolicionista A 
Redempção, que circulava no Rio de Janeiro.

Tudo isso, agora, ficava no esquecimento, para dar 
lugar à noção de um paraíso racial, onde havia igualdade 
de direitos e oportunidades para todos, já que, neste país, 
importava o mérito individual, independentemente de raça ou 
cor. Esse mito ganhou tanta força que acabou, mais tarde, 
sendo endossado pela UNESCO, como modelo das relações 
sociais harmoniosas vivenciadas no Brasil. Nesse endosso 
ficava esquecido que a democratização da riqueza, da cultura 
e do poder não estava nas mãos de negros e mulatos,  mas  
concentrada nas mãos do grupo dominante, das elites 
brancas, oriundas da Europa.

De qualquer forma, porém, é preciso reconhecer que a 
crença no  mito da democracia racial é muito compartilhada 
pela população brasileira, como traço marcante das 
relações sociais no país, justificada pela inexistência de 
conflitos raciais abertos e pela diferença histórica no trato 
das questões de negros e mulatos em comparação com o 
que ocorreu e tem ocorrido em outros países. Mas, o que a 
História oficial omite, a literatura revela, e, no Brasil, tanto 
a literatura informativa como a ficcional são extremamente 
ricas no  desvelamento  de preconceitos e discriminações 
contra negros.  mulatos, pobres, mendigos, mulheres, idosos, 
homossexuais,  portadores de deficiência física,  doentes 
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mentais, o que implica uma denúncia que ultrapassa, de 
longe, os limites da questão racial.

O preconceito vem de longe. Viajantes que percorreram 
o país nos séculos XVlll e XlX descreveram os negros como 
gente aparentada com animais, como se pode observar no 
texto de Henry Koster:

A Estética da Piedade e Outros 
 Tipos de Representação

O negro foi desvalorizado até por quem lhe era 
solidário, como Gonçalves de Magalhães, que, em seu 
poema Invocação à saudade o descreve como choroso, 
um negro indefeso e frágil que canta ao som de duros 
golpes de machado, enquanto trabalha sob açoite.

A estética da piedade propunha um tipo de literatura 
em que ressoasse um triste lamento de comiseração 
pelo escravo submisso e devotado, que se esvaia no 
trabalho, tendo apenas a morte como esperança de alívio.

Visões como essa, contribuíram para a construção do mito 
do escravo submisso, passando longe da verdade histórica 
do cativo, que, no Brasil, lutou duramente contra a escravidão, 
promovendo insurreições, criando e utilizando códigos para se 
comunicar com os companheiros, avisando sobre a chegada 
do capitão do mato, lutando com pernadas e capoeiras, 
organizando guerrilhas, refugiando-se em quilombos.

Nas obras ficcionais, avolumam-se personagens negros 
representados como marginais, preguiçosos, criaturas 
sanguinárias, desprovidas de lealdade, sempre dispostas 
a uma tocaia, à prática de um crime. As mulheres mulatas 
são representadas, em geral, como lascivas, dotadas de 

“Assim, pelados, sentados no chão, observando 
curiosos os transeuntes,pouco se diferenciam 
dos macacos...”
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sensualidade animalesca, quase sempre disponíveis para o 
adultério.

Nem o escritor Jorge Amado, com seu compromisso 
político progressista, conseguiu retratar mulatas com mães 
de família, atendo-se a descrevê-las como mulheres fogosas, 
objetos sexuais acessíveis a gente de todo tipo.

Bernardo Guimarães escreveu A escrava Isaura ,sendo a 
protagonista uma moça de pele branca, filha de mãe mulata e 
pai português. Uma escrava confiável, educada, pura, que se 
mantinha intocável a todos os assédios – comportamento muito 
diferente daquele adotado pelas escravas negras e mulatas 
que cediam aos caprichos sexuais de seus senhores. Assim, 
Isaura, branca, intocável e romântica foi uma personagem 
que, de certa forma, contribuiu para uma justificativa da 
escravidão, apesar das intenções abolicionistas da obra.

As personagens negras e mulatas são, geralmente, 
associadas ao fogão, aos quitutes brasileiros, como Tia 
Anastácia, de Monteiro Lobato, Bertoleza, de Aluísio Azevedo, 
Gabriela, de Jorge Amado – o que, na verdade, implica 
uma representação lastreada na realidade da época, já 
que os serviços mais cansativos e menos nobres estavam 
reservados aos oriundos das senzalas.

Só muito recentemente a literatura começou a registrar  
personagens negros e mulatos desempenhando outros 
papéis, como o de professora, o ocorre em A cor da ternura, 
de Geni Guimarães, obra que abre espaço para uma reflexão  
sobre a nova percepção que a sociedade tem do negro e seus  
papéis. Outros autores como Ziraldo, Ana Maria Machado, 
Giselda Laporta Nicolelis têm tornado visíveis as questões 
relacionadas com o preconceito, valorizando a diversidade 
e a descoberta do outro num sentido de pertencimento 
ao gênero humano. São obras catalogadas como infanto-
juvenis, que acabam sendo utilizadas nas escolas, 
atendendo às diretrizes para a educação das relações étnico-
raciais, determinadas pelo governo brasileiro desde 2004.
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Essa tentativa do governo brasileiro procura discutir 
valores para minorar o problema do preconceito e 
discriminação, que marca a sociedade, e, neste caso, 
a literatura tenta contribuir para mudar a História.
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A consciência é o melhor livro de moral e o
que menos se consulta. 

(Blaise Pascal)

No  Brasil, as elites sempre desprezaram a música e 
outras expressões artísticas populares, cultuando 
os modelos europeus, valorizando o piano, na 

educação dos filhos – especialmente na educação das meninas. 
Essa apreciação desmedida levou, no século XlX, no  país,  este  
instrumento a se tornar  símbolo de uma educação refinada.

Nessa época, nas cidades, as pessoas da elite adotavam 
expressões musicais europeias como a valsa, e, no 
teatro, apreciavam óperas italianas ou alemãs. A Europa 
era cultuada como palco do conhecimento, da beleza, da 
riqueza,  do  bem estar, da nobreza cultural – aproximar-se 
dela era um alvo que se cultivava com muito cuidado, uma 
sublime aspiração. O Brasil, nesse confronto, não passava 
de um lugar atrasado, pobre, mestiço, povoado por negros 
escravizados ou ex-cativos e indígenas “preguiçosos”, 
que constituíam uma cultura rústica, desprezível aos 
olhos dos amantes dos sofisticados padrões europeus.

A obsessão da elite brasileira pelos padrões estéticos 
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da Europa era tão grande que, com a vinda da família real 
portuguesa para o Brasil,  no Rio de Janeiro, a paisagem 
urbana e suburbana da cidade passou a sofrer consideráveis 
modificações, com a adoção de novos padrões construtivos, 
que incorporavam a construção  de moradias de estilo 
neoclássico, bem como com a introdução do uso de plantio 
de flores   europeias nos jardins dessas belas residências.

Flores brasileiras, então, passaram a ser desprezadas, 
recebendo o apel ido genér ico de “marias-sem-
vergonha”, porque eram arrancadas dos canteiros, mas 
logo reapareciam, viçosas, sem o menor acanhamento, 
tentando ocupar o espaço perdido, que agora era 
das rosas, tulipas e outras belas plantas europeias.

Em  um quadro como esse, em que até as coloridas 
flores brasileiras eram discriminadas, fica mais fácil imaginar 
o que acontecia com o diverso, o indígena, o negro, o 
mulato, o imigrante pobre – o grau de desqualificação 
que se adotava para discriminar suas expressões 
artísticas, seu modo de ser e agir, seu jeito de ver o mundo

Mas, a  discriminação do outro, o dominado, pela 
classe dos detentores do poder é muito antiga. O diverso 
também era desprezado na Grécia clássica, como registrou 
Aristóteles, em Ética a Nicômaco, quando recomendou que 
se ensinassem música aos jovens, explicando que deveria 
ser ensinada aquela música que tem “beleza real” e não 
aquela outra “comum e vulgar”, “que agrada até mesmo 
a certos animais, à multidão de escravos e às crianças”.  

Fica claro que os jovens a que ele se referia , afirmando que 
deveriam estudar música, mas aquela música que tinha “beleza 
real”, eram integrantes da classe dos “homens livres”, já que a 
sociedade grega era escravocrata . Os jovens que integravam 
a classe de “homens livres” estavam destinados à política, ao 
comando, ao  exercício do poder e por isso deveriam receber 
uma educação esmerada, em que se incluía o estudo de música.

A música , que ele chamou  de “comum e vulgar” era 
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expressão artística de escravos, mercenários, trabalhadores 
braçais – e essa música não era para homens livres, mas 
para seres inferiores, já que incluía, na lista de apreciadores, 
escravos, certos  animais, além de seres imaturos, como 
as crianças .A distinção dos gêneros fica mais clara 
quando  o  filósofo fala sobre os acordes e ritmos musicais .

“ Há na música um prazer que toca a própria natureza, 
que seduz todas as idades, todos os caracteres e que 
torna seu culto agradável” – escreveu, alertando, ainda, 
que das diversas espécies de ritmo, “uns exprimem 
costumes calmos, pacíficos, e outros,  perturbações 
e movimento; entre eles, uns marcam movimentos 
bruscos,outros movimentos dignos de um homem livre”.

Na sociedade grega da época, a arte espontânea das 
camadas populares não era só  desprezada,  mas, também, 
até considerada “antinatural” pela elite pensante. Na música, 
essa arte continha agitações, rusticidade, ”perturbações”, 
harmonias desviadas das regras corretas, movimentos 
bruscos, tudo o que não convinha à classe dos homens 
livres, que tinham espírito elevado. Mas,apesar disso,os 
trabalhadores braçais, escravos, mercenários eram 
beneficiados pela tolerância da elite, que não os proibia de 
praticar e apreciar sua arte inferior, uma não-arte, já que   esta  
se adequava à sua natureza, como escreveu Aristóteles :

“No entanto, havendo duas espécies de 
espectadores, uns  homens  livres  e  bem educados, 
outros grosseiros, artesãos, mercenários e 
semelhantes, é preciso conceder a esses 
últimos diversões e representações próprias 
a distraí-los. Do mesmo modo que suas almas 
são desviadas da via natural, assim as suas 
harmonias se afastam das regras da arte, seus 
cantos têm uma rusticidade e uma cor falsa. 
Cada qual só encontra prazer naquilo que se 
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Assim observa-se a admissão de uma classe social 
constituída de seres inferiores, distanciados da “via natural”, 
contendo, por isso, produtores de cantos grosseiros, e 
correspondendo a esse tipo de músico, portanto, existia um 
tipo de público, igualmente grosseiro.

 Para essa classe, desprovida de uma sensibilidade 
especial para a perfectibilidade, ficava reservada a tolerância 
da  elite ,que  lhe concedia liberdade para praticar a sua arte 
rústica, a sua não-arte”.

No Brasil, atitude semelhante pode ser encontrada em 
Antonil (Antonio João Andreoni) que recomendava aos 
senhores de escravos que não negassem totalmente aos negros 
os seus folguedos, “único alívio de seu cativeiro”, sugerindo 
que não os reprimissem por “criarem seus reis, cantar e bailar 
por algumas horas, honestamente, em alguns dias do ano”.

Essa intervenção de Antonil, em forma de sugestão, 
ocorria num momento em que verdadeiros massacres eram 
cometidos por senhores contra escravos que tentavam cantar 
e dançar em alguns dias do ano, praticando seus reisados, seus 
batuques, suas expressões musicais religiosas e profanas.

A perseguição aos cantos afro-brasileiros nunca parou, 
estendendo-se, na primeira república, contra o nascente samba 
e outras expressões nacionais, sob a acusação de reunirem 
negros e desocupados, ladrões, prostitutas e arruaceiros, 
que foram tratados como verdadeiros casos de polícia.

Foi somente com o surgimento do rádio, nos anos 1930, 
no momento em que se tornava veículo publicitário com 
necessidade de audiência, que a música popular do Brasil 
começou a ganhar espaço, apresentando principalmente  
sambistas negros.

Mas, a aceitação do negro continuou limitada, já que 

adapta à sua natureza. É preciso, pois, conceder 
aos que exibem a sua arte a tais ouvintes, a 
liberdade de fazer uso desse gênero de música”.
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por aqui se observava a ocorrência de fatos assemelhados à 
constatação do angolano Agostinho Neto, registrada em 1959:

Nos anos 1940 e 1950, o rádio pontificou no país, 
difundindo, muito, o samba, apresentando programas de 
auditório,elegendo rainhas, mostrando principalmente duas 
cantoras que simbolizavam a alegria e o sucesso, Emilinha 
Borba e Marlene, um rei da voz, Chico Alves, e num enorme 
elenco de homens e mulheres belos e brancos, logo surgindo 
as figuras simpáticas de alguns negros, cantando segundo 
a estética afro, como Blecaute, Risadinha, Noite Ilustrada, 
Jamelão. Estes pontificavam no rádio e, em seguida, na 
televisão, embora houvesse um elenco gigantesco de cantores 
desse naipe, fazendo shows em  São Paulo, cantando  em 
bares, ruas e clubes,festas carnavalescas, sonhando com a 
chance  de uma apresentação em algum programa de rádio, 
símbolo máximo de prestígio e reconhecimento público.

Pelo país, o preconceito da era escrava continuava 

“as músicas, as danças, as línguas,  a 
filosofia, as religiões africanas são ‘coisas’  
e coisas sem importância.(...)nós somos 
coisas desprezíveis, destituídas do valor 
humano que têm todos os homens sobre 
a terra. Logicamente, desse processo 
de ‘coisificação’ passa-se com a maior 
facilidade para a violência e a imoralidade”.
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caminhando, avançando no tempo, de geração a geração, 
perseguindo trabalhadores e artistas, apesar de leis criadas 
com a intenção de modificar o quadro discriminatório 
observado.Mas, a legislação criada com o objetivo de 
defende-los,apesar de alimentar Inflamados discursos 
políticos, revelou-se, e continua se revelando, muito 
frágil, principalmente, por apresentar caráter retórico.

Nos anos 1950 e 1960, a emergência da Bossa 
Nova alinhou estudantes universitários e as classes 
médias como adeptos do novo gênero, enquanto a jovem 
guarda, liderada por Roberto Carlos, atingia multidões 
de adeptos entre as camadas populares, privilegiando 
o amor como tema, além de criar o “Rock Brasileiro”.

No final dos anos 1960,  quando pontificava no país a música 
de “protesto”  contra a ditadura militar que se instalara no Brasil 
a partir de abril de 1964,surgiu o movimento tropicalista, que 
daria origem à emergência de um novo tipo de preconceito, 
onde questões de cor e racismo não seriam colocadas.

O fato dos Estados Unidos haverem fornecido suporte 
logístico ao golpe militar que implantou a ditadura no Brasil 
havia  gerado  profunda repulsa àquele país em segmentos 
da população, principalmente os mais escolarizados, como 
o setor universitário, repulsa que acabou se transferindo à 
música e, modo especial, a um de seus símbolos : a guitarra. 

Quando Caetano Veloso e Gilberto Gil adotaram a 
guitarra, parte desses segmentos se revoltaram, atribuindo 
a esses artistas a pecha de traidores da música brasileira.

O TROPICALISMO

Numa entrevista de Caetano Veloso, publicada em 
1977, o compositor definia o tropicalismo como “uma 
tentativa de superar o nosso subdesenvolvimento, 
partindo exatamente do elemento cafona de nossa cultura, 
difundindo e fundindo ao que houvesse de mais avançado 
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industrialmente, como a guitarra e a roupa de plástico”.
O uso da guitarra havia provocado um clamor tão 

grande, que, em 1967, chegou a haver uma passeata em 
São Paulo, em protesto contra a heresia de, com a adesão  
à guitarra, nossa música aproximar-se do pop norte-
americano.Gilberto Gil, Caetano  Veloso e Os Mutantes 
sofreram muitas críticas nessa época, pois suas atitudes 
eram incômodas,movidas por uma explosão criativa que 
os aproximava dos dadaístas do início do século XX, 
que  dessacralizavam a arte, mas muita gente, inclusive 
críticos de arte, ao que parece, não percebiam isso.  

Nesse momento, na rejeição ao movimento não 
se colocava o racismo ou a cor da pele, mas questões 
ideológicas, de caráter nacionalista, ou, ainda, a perplexidade 
diante do novo, que surgia inesperado.

SUPERAÇÃO DE RACISMOS E 
PRECONCEITOS?

Hoje  se  tornou comum a af i rmação de que 
racismos,preconceitos e discriminação étnica estão 
superadas no país.Mas isso não corresponde à verdade 
em nenhum campo,inclusive na esfera musical.   

Pode-se dizer que, em decorrência do estabelecimento 
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de normas que proíbem a discriminação étnica e outras 
práticas contra o racismo, diminuíram as manifestações 
clássicas de discriminação,  como surgimento e ampliação de 
espaços para as manifestações encobertas de preconceito. 

Desse modo, tem ocorrido a substituição das formas 
mais flagrantes do racismo por contornos sociais  mais 
sutis, isso em determinadas esferas mais elevadas, porque 
o noticiário policial expõe diariamente o massacre de jovens 
pobres, especialmente negros e mulatos,  pela polícia, sob a 
alegação de assaltos e outros atos violentos, que, em grande 
parte, têm passado por desmentidos na justiça. 

A classe social e a cor da pele é, em geral, a causa que 
os têm levado à condição de suspeitos,o que tem provocado 
a morte de muitos inocentes, por uma polícia despreparada e 
violenta, movida por um tipo de política divorciada de respeito 
aos direitos humanos.

Preconceitos relativos à produção musical também têm 
sido constatados com frequência, especialmente em festas na 
periferia de São Paulo, onde jovens e adultos se reúnem para 
cantar e dançar Pagode, Rap, Axé Music, Forró ou Lambada.

TENTATIVAS DE ELIMINAR 
PRECONCEITOS E DISCRIMINAÇÔES

Alguns desses gêneros, em especial a Axé Music, 
tem tido grande aceitação popular, estimulada pela mídia. 
Afirmou-se nos anos 1980,na Bahia, durante o carnaval e se 
estendeu por micaretas em vários pontos do pais, animadas 
por trios elétricos. 

Abraçada pela televisão, firmou-se como grande expressão 
musical popular, pontificando nas suas apresentações 
midiáticas, artistas brancos, como Ivete Sangalo, Daniela 
Mercury, Caudia Leite. Assim, as matrizes negras do gênero, 
onde o próprio nome “Axé”, seria uma saudação oriunda de 
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cultos afro-brasileiros,foram, de certo modo, atenuadas.
Admite-se que o valor estético atribuído à música popular 

nem sempre se baseia em critérios musicais, podendo o 
significado de cada gênero depender de suas origens sociais 
bem como de seu público constituinte.
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o que o escravo “não tinha e não podia ter 
era a posse de seu próprio corpo, 

que era propriedade de seu senhor”.
Clóvis Moura

A sociedade de hoje é essencialmente visual – e as 
relações sociais  têm sido marcadas por grande 
profusão de imagens, oriundas de diferentes 

meios, seja através da televisão, dos outdoors, da informática, 
do cinema, das publicações impressas. Desse modo, as 
novas tecnologias de informação e comunicação têm levado 
grandes parcelas da população  a se utilizar desses recursos, 
valendo-se principalmente de fontes audiovisuais para seu 
conhecimento histórico, ao mesmo tempo que muitos têm 
tido sua forma de pensar e ver o mundo modelada por esses 
veículos.

A escola tem utilizado filmes para recuperar o tempo 
passado, em diferentes épocas, como a Antiguidade ou a Idade 
Média, com suas construções, rotas, trajes, recursos bélicos, 
religiões, costumes. Assim, também, o racismo, o preconceito 
a discriminação étnica ou de qualquer outra natureza tem 
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sido abordada pelo cinema, sendo disponibilizada aos que 
desejem refletir sobre estas questões.

Os meios de comunicação no Brasil , desde suas origens, 
primaram por difundir valores  relacionados à estética branca 
da elite cultural, na construção de uma  identidade nacional 
completamente torta.  Incorporaram  conceitos  oriundos do 
mito da democracia racial e da tematizados por uma ideologia  
que domina a sociedade brasileira desde os tempos da 
escravidão.

Comunicação,Literatura e 
Preconceito Étnico

A estética branca já havia sido afirmada, no século 
XlX, pela Literatura, onde personagens,  cenários,  temas 
do mundo ficcional destoavam da realidade do país, sendo 
o poeta Castro Alves, que falava do horror da escravidão, 
praticamente a única exceção. 

No que se referia à população em geral, vigoravam o 
culto à estética do branqueamento e o mito da democracia 
racial, que se difundiam tanto na cultura brasileira, como  no 
imaginário  da população, e a ela aderiam até negros, como 
reconhece Clóvis Moura, que, sem perceber o seu alcance, 
referendavam os valores vigentes, ao recomendarem a busca 
de reconhecimento social dos brancos, através da adequação 
do comportamento do escravo às normas vivenciadas pelos 
senhores. Ora, como diz o próprio antropólogo, de seu, o  
que o escravo “não tinha e não podia ter era a posse de 
seu próprio corpo, que era propriedade de seu senhor”.  Na 
verdade, era “um ser alienado de sua existência humana”. 

No  início do século XX, o rádio e o cinema seguiam o 
mesmo roteiro, e compunham a identidade nacional assentada 
em preconceitos de cor e raça. Levantamento realizado 
por Jean-Claude Bernardet aponta,  para a  filmografia  
brasileira, do período entre 1900 e 1930, um retrato ambíguo 



        TEMA       81

das personagens negras, onde não faltam estereótipos de 
violência, desonestidade, feiura, atraso e crendices. Isto 
ocorre em filmes como “A filha do advogado” (1926) de Jota 
Soares. Em 1927, no filme “O thesouro perdido”, de Humberto 
Mauro, aparece uma criança negra, com lábios grandes e 
disformes, cuja imagem  se associa à figura de um sapo. 
Sobre malfeitores, já de antemão se sabia a cor da pele, que 
o filme iria mostrar.

O desfile de negros como personagens subalternas,  
gente de caráter duvidoso, capangas violentos sempre foi 
muito grande, seguido por um exército de mulatas sensuais 
e promíscuas, como foram mostradas em filmes como “Uma 
mulata para todos”(1975) ou “A gostosa da gafieira”(1980).
No tempo das chanchadas, onde se misturavam cenas 
cômicas com musicais(1950), foram  popularizadas, ainda, as 
figuras do sambista e do malandro, que incluía o malandro 
ingênuo- sempre fazendo trapalhadas, e o malandro esperto 
-sempre pronto a dar um golpe em alguém, construídos 
todos como  como personagens esquemáticas, e onde não 
faltavam piadas étnicas, onde o negro era comparado a 
macaco, a urubu, a lamparina apagada- comparações feitas 
geralmente pelo próprio ator negro, o que contribuía para 
reforçar o preconceito, com esse reconhecimento público 
de inferioridade.

Sincretismo Religioso,
Samba e Carnaval

A inferioridade do negro também era acentuada pela 
sociedade brasileira ao fazer um tipo de classificação de 
religiões, onde se considerava o Catolicismo como superior, 
enquanto as religiões afro-brasileiras eram consideradas 
como seitas atrasadas, que se escoravam em altares, girando 
na órbita da igreja adiantada, que lhes fornecia um padrão 
para conduzirem-se, desviando-se de deuses atrasados de 
rios e florestas. Mais tarde, igrejas evangélicas, fazendo uso 
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da televisão em seus infindáveis cultos, passaram a atacar as 
religiões afro-brasileiras, o que acabou por estimular ataques 
a terreiros, com agressões físicas aos pais-de-santo, como 
foi amplamente denunciado pela grande imprensa, sem que 
respostas convincentes fossem fornecidas pela polícia.

O Samba, o Carnaval e a Televisão

Nas periferias das cidades, as rodas de samba ofereciam 
espaço de expressão aos grupos de negros e mulatos, que 
cantavam e dançavam ao som de instrumentos de percussão, 
até a chegada da polícia que os arrastava para a cadeia, onde 
lhes davam umas chibatadas com a intenção de os alertar 
para a necessidade da prática de bons costumes. O samba 
de Donga, “Pelo Telefone”, de 1917,  primeiro samba a ser 
gravado, registra o poder de censura na época, já que para 
a gravação a letra da música teve de ser modificada e onde 
se dizia “o chefe da polícia”, acabou se tornando “o chefe 
da folia”.

Mais tarde, o Carnaval passou a ser um canal amplo 
para exibição da democracia racial que imperava no país, 
com a presença de blocos, cordões e escolas de samba, que 
vinham do morro para o asfalto, um magnífico espetáculo 
de miscigenação étnica e cultural, onde preponderava a 
riqueza de sons, ritmos e vistosas fantasias. Isso durou até 
a expulsão de blocos e cordões,o carnaval perder o caráter 
de participação e se tornar espetáculo quase teatral, com 
muito luxo e patrocinadores, para atrair turistas, num ramo 
de negócio capitalista, de cujos lucros os sambistas do morro 
e da periferia não participam.

O cinema, a partir de documentários, a televisão 
transmitindo os desfiles deram e continuam dando um 
show regado a dólares, que mostra como é espetacular a 
democracia racial que reina neste país.

 A beleza negra na música, na coreografia, na dança é 
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mostrada para o mundo, através da televisão, do  cinema,  
da internet, das publicações impressas, do rádio, num belo 
espetáculo estético, que, no fundo,  não passa de exercício 
político para mostrar o convívio inter-racial democrático que 
marcaria a sociedade brasileira . Basicamente, um veículo 
publicitário, produzido para exibir as qualidades de um 
produto, sejam reais ou imaginárias. Ali ninguém fala sobre 
as taxas de analfabetismo, de mortalidade infantil, de pobreza, 
de vitimização pela violência nas periferias das grandes 
cidades brasileiras, onde estão os maiores contingentes de 
negros e mulatos.
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As contradições de um homem tido 
como inimigo do despotismo.

A célebre obra de Montesquieu, Do espirito  das  leis, 
ao lado de suas inegáveis contribuições para 
o estudo e aperfeiçoamento das instituições 

políticas, revela posições fortemente preconceituosas do 
autor, quando estabelece relações entre o clima, as leis,os 
costumes e, particularmente, no tocante à escravidão negra.

O ponto culminante dos aspectos hediondos do 
pensamento de Montesquieu é atingido quando ele trata 
da escravidão dos africanos. Assim, para esse autor, os 
europeus, após terem exterminado os povos da América, 
tiveram que escravizar os negros, a fim de utilizá-los no 
desbravamento das terras. 

Partindo da premissa de que isto era um direito dos 
europeus, via, como principal razão para justificar a 
escravidão dos negros, o fato de que o açúcar seria muito 
caro se a planta que o produz não fosse cultivada mediante 
o trabalho escravo.

A esse respeito, Montesquieu afirma :
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Para o célebre pensador, a própria aparência física dos 
africanos submetidos à escravidão tornava quase impossível 
lamentar-se sua condição social, referindo-se a eles nos 
seguintes termos:

O autor, crente em Deus, não hesita em considerá-lo 
parceiro de seus preconceitos contra os negros. Nesse 
sentido, afirma que:

Montesquieu entende que os negros são seres 
destituídos de senso comum, utilizando, para isso, dos 
seguinte argumentos, os quais, de acordo com seu ponto de 
vista, são comprobatórios de suas assertivas :

“Se eu tivesse que defender o direito 
que tivemos de escravizar os negros, 
eis o que diria :
“Tendo os povos da Europa extermi- 
nado os da América, tiveram que 
escravizar os da África, a fim de 
utilizá-los no desbravamento de tantas 
terras. O açúcar seria muito caro 
se não se cultivasse a planta que o 
produz por intermédio de escravos”.

“Aqueles a que nos referimos são ne-
gros da cabeça aos pés e têm o nariz   
achatado, que é quase impossível la- 
mentá-los”.

“Não podemos aceitar a ideia de 
que Deus, que é um ser muito sá-  
bio, tenha introduzido uma alma,so- 
bretudo uma alma boa, num corpo 
completamente negro”.

“Uma prova de que os negros 
não têm senso comum é que dão 
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Cabe aqui a observação de que o incensado autor de Do 
espírito das leis, não obstante seus vastos conhecimentos 
históricos e sua ampla formação  filosófica, demonstra 
,nessa “prova”, evidente incompreensão  de aspectos 
essenciais da diversidade cultural dos povos. Além disso, 
ao envolver-se na alienação constituída pelo fetichismo 
da mercadoria, superdimensiona o valor de uso do 
ouro – num evidente posicionamento etnocêntrico –, em  
detrimento dos colares de vidro, apreciados pelos negros.

Prosseguindo em suas justificativas para a escravidão 
dos negros, Montesquieu chega mesmo a considerar que 
eles não são homens, como afirma com suas próprias 
palavras:“É impossível supormos  que tais gentes sejam 
homens, pois se os considerássemos homens, começaríamos 
a acreditar que nós próprios não somos cristãos”.

Mesmo para a época em que vive e escreve sua principal 
obra - quando os mais poderosos Estados da Europa praticam 
sistematicamente as guerras de rapina e de extermínio, o 
tráfico de escravos e utilizam de maneira ampla o trabalho 
escravo nas colônias, como parte integrante do processo 
de acumulação primitiva do capital – o pensamento de 
Montesquieu pode ser considerado preconceituoso. Prova 
disso pode ser apoiada, de maneira inequívoca, em suas 
próprias palavras, quando ele critica e procura ridicularizar 
as vozes que então se levantam contra a injustiça praticada 
em relação aos africanos, afirmando que essas partem 
de espíritos mesquinhos e cometem exageros. Nesse 
sentido, o autor expressa-se nos seguintes termos :

“Os espíritos mesquinhos exageram muito 

mais importância a um colar de vidro 
do que ao ouro, fato que,entre as 
nações policiadas é de tão grande 
consequência”.
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Observam-se,assim, mais duas pseudo-provas  
apresentadas por Montesquieu:de que as vozes que se 
levantam contra a escravidão partem de espíritos mesquinhos 
e a de que as críticas que esses apresentam são exageradas.

É necessário, porém, acrescentar-se que Montesquieu, 
mais à frente, tratando  da orígem do  “direito de escravidão”, 
afirma que :

Essas considerações do eminente filósofo político 
não contradizem, porém, seu pensamento a respeito  da 
escravidão dos negros, visto que, para Montesquieu, estes 
não são homens. 

Este aspecto da obra do célebre e influente pensador 

a injustiça que se faz aos africanos, 
pois se elas fossem tal como eles 
dizem, não teria ocorrido aos príncipes  
da Europa, que estabelecem entre eles 
tantas convenções inúteis, fazer uma 
delas em favor da misericórdia e da 
piedade ?”.

“Como todos os homens nascem 
iguais, cumpre dizer que a escravidão 
é contrária à natureza, apesar de que, 
em certos países, ela seja baseada num  
motivo natural e é necessário distinguir 
precisamente esses países daqueles 
em que os próprios motivos naturais os 
rejeitam, como nos países da Europa, 
onde ela foi felizmente abolida. Plutarco  
narra -nos,  em sua vida de Numa, que 
na época de Saturno não havia nem 
senhor nem escravo. Em nossos climas, 
o cristianismo fez renascer essa época”.
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– tido como inimigo do despotismo – inibe, ao que parece, 
alguns de seus comentadores, já que é, sistematicamente, 
deixado de lado.

Obviamente, o senhor Charles-Louis de Secondat, Barão 
de La Brède e de Montesquieu, está impossibilitado de 
defender-se pessoalmente dessas severas observações sobre 
a sua obra. por ter falecido em 1755. Entretanto, é possível 
recorrer-se ao prefácio do livro Do espírito das leis, onde o 
autor procura defender-se previamente contra quaisquer 
julgamentos parciais de seu trabalho. Neste, Montesquieu 
pede que não se julgue, pela leitura de um momento, um 
trabalho de vinte anos, que se aprove ou condene o livro 
inteiro, e não apenas algumas frases.

Entretanto, as críticas expostas neste artigo não são 
irrelevantes e unilaterais, mas, ao contrário, significativas e 
reveladoras de uma contradição essencial da visão de mundo 
do autor da famosa obra supra citada.
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