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RESUMO 

 

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) foi um escritor impar no cenário das letras nacionais. 

Neto de escravizados e filho de libertos, este autor é para boa parte dos estudiosos de sua obra um dos 

primeiros nomes da literatura brasileira a se reconhecer e se definir como escritor negro 

(BROOKSHAW, 1983. CUTI, 2011). Lima Barreto opõe-se ao preconceito e ao racismo estrutural das 

instituições brasileiras do final do século XIX e início do século XX, com sua prosa inovadora e seu 

estilo ácido e combativo. Sob a ótica de pesquisadores como Luís Silva (Cuti) (2010, 2011), Eduardo 

de Assis Duarte (2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2014, 2020), Conceição Evaristo (2005, 2009, 2011, 

2020) e Maria Nazareth Soares Fonseca (2006, 2014), entre outros nomes da crítica afrodescendente e 

estudiosos da obra de Lima Barreto. O presente estudo analisa quatro contos do autor: “Um 

especialista” (1904), “Clara dos Anjos” (1920), “O moleque” (1920), “O pecado” (1924) e discute as 

formas e estratégias de Lima Barreto no que diz respeito à representação dos personagens afro-

brasileiros, partindo do ponto de vista do sujeito negro (DUARTE, 2013). Ponto de vista este que, ao 

longo da história da crítica literária brasileira, foi relegado ao ostracismo, ao descaso, ao 

silenciamento, ao espaço da invisibilidade social. As personagens afro-brasileiras que povoam os 

contos de Lima Barreto representam a camada populacional de indivíduos negros que vivem nos 

subúrbios pobres da metrópole brasileira, e ali compartilham as alegrias, tristezas, sonhos, desilusões, 

angústias. Os contos representam o itinerário de Lima Barreto, cuja visão do escritor negro e 

consciente da realidade social e política do Brasil de então se faz pela via da recusa, que contradiz o 

discurso colonial e hegemonias das representações negativas e estereótipos raciais comum à literatura 

dos autores brancos da época.  
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ABSTRACT 

 

 

Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) was writer of Brazil. Grandson of enslaved 

and son of freedmen., the writer was one of the first authors of Brazilian literature to 

recognize himself and define himself as black literati. (BROOKSHAW, 1983. CUTI, 2011). 

Lima Barreto broke the prejudices of the late nineteenth and early twentieth centuries, with its 

innovative prose and with its acidic and combative style. From the perspective of Luis Silva 

(Cuti) (2010, 2011), Eduardo de Assis Duarte (2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 

2020), Conceição Evaristo (2005, 2009, 2011, 2020) and Maria Nazareth Soares Fonseca 

(2006, 2014), and other Afrodescendant critics and researchers from the Barreto’s literature 

this academic paper analyzes 4 short stories by the author: “Um especialista” (1904) e “Clara 

dos Anjos” (1920), “O moleque” (1920), “O pecado” (1924) discusses how Lima Barreto 

constructs Afro-Brazilian characters from the point of view of the black subject (DUARTE 

2013). 

KEYWORDS: Afro-Brazilian literature. Lima Barreto.  Short stories. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Todo eu me agitei, todo eu me indignei. Senti num segundo todas as 

injustiças que vinha sofrendo; revoltei-me contra todos os sofrimentos que 

vinha suportando. Injustiças, sofrimentos, humilhações, misérias, juntaram-

se dentro de mim, subiram à tona da minha consciência.  

(Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, 1909, p. 37). 

 

A presença do negro na literatura brasileira é escassa, seja como personagem no 

repertório literário, seja como voz autoral, como é apontado nas pesquisas do professor e 

pesquisador Eduardo de Assis Duarte (2013). Essa escassez é atribuída ao violento processo 

de escravização ocorrido no Brasil que, além de gerar preconceitos, reduzia o escravizado a 

instrumento de força braçal e a objeto sexual. 

Mesmo com a assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, o africano e o 

afro-brasileiro libertos permaneceram cativos do sistema colonial. A Lei Áurea estava 

marcada pela ausência de direitos mínimos e pelo tratamento excludente que manteve boa 

parte dos remanescentes de escravizados em um estágio de pobreza e miséria durante décadas, 

e que, por sua vez, redundou em um efetivo sequestro de sua cidadania e da não inserção 

dessas pessoas na sociedade. O ex-escravizado e seus descendentes foram relegados à 

margem social, tendo suas memórias deletadas dos arquivos das narrativas históricas e da 

literatura. Com a ausência de representações positivas na ficção em que predominava um 

cenário literário branco que não lhes reservava nenhuma dignidade e humanidade, a imagem 

do africano, e também do afro-brasileiro, estava então associada ao estereótipo de 

negatividade. 

O negro passa a existir como sujeito dotado de faculdades humanas e virtudes a 

partir do século XIX, através de escritores que assumem a afro-brasilidade e tomam para seus 

textos o tom político e crítico diante do processo de escravização e também de suas sequelas. 

É a partir do narrar interno, o “ponto de vista” (DUARTE, 2014, p. 271) do sujeito afro-

brasileiro, que o personagem negro se distancia dos estereótipos e estigmas do olhar branco e 

colonizador. Ao fazer sua escrita ficcional, o autor afro-brasileiro instaura novos paradigmas 

que permitem uma abordagem diferente do sujeito negro escravizado e de sua descendência 

em nosso país. 
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Dentre esses autores que assumem a afro-brasilidade nas primeiras décadas do século 

XX está Lima Barreto (1881-1922). Este escritor carioca, ao longo de sua vida, escreveu seis 

romances, centenas de contos e crônicas. Nos seus escritos, Lima Barreto assume um tom 

documental, no sentido de testemunhar fatos da vida real, a realidade urbana da então capital 

Rio de Janeiro em meio de grandes transformações sociais da virada do século XX. As 

narrativas barretianas revelam os problemas de uma realidade hostil, meio de inúmeras 

injustiças que separam o espaço central privilegiado branco e socioeconomicamente 

favorecido do espaço marginalizado e suburbano desfavorecido e habitado pelos invisíveis e 

indesejáveis. Além disso, Lima Barreto problematiza em sua obra o preconceito, o racismo 

das estruturas socais, cujas barreiras se tornam difíceis e transponíveis para a ascensão social 

de homens e mulheres negras no Brasil. Em toda sua obra, em maior ou menor grau, pode-se 

constatar a existência ou presença de elementos peculiares da literatura afro-brasileira a 

temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público, que são considerados as 

principais constantes configuradoras de uma produção literária afro-brasileira (DUARTE, 

2014). 

Lima Barreto foi, sem sombra de dúvida alguma, dentre os escritores de seu tempo, o 

que mais denunciou o racismo e a desigualdade, como causas da imobilidade social dos 

africanos e afro-brasileiros durante o período republicano. O autor reconheceu a exclusão 

daqueles homens e mulheres que tiveram um papel preponderante, na força de trabalho e que 

se tornaram espinha dorsal da nação brasileira (EVARISTO, 2009). 

Eduardo de Assis Duarte (2011) classifica este autor como um dos precursores da 

literatura afro-brasileira, o incluindo entre os autores que anteciparam a temática da 

desigualdade entre brancos e negros e o racismo. Entretendo, o pesquisador, professor e 

escritor Luiz Silva (Cuti) (2011) chama atenção para o fato que é “sintomática é a ausência de 

bibliografia sobre o racismo em diversos estudos sobre a obra de Lima Barreto. É como se 

fosse matéria sabida por todos, que não necessitasse de reflexão aprofundada” (CUTI, 2011, 

p. 19), mesmo que o autor tenha insistido com todo vigor na denúncia à conduta racista da 

sociedade brasileira no tratamento da população afro-brasileira, como é mostrado em seus 

contos, romances, crônicas, textos jornalísticos e diários. 

Diante das afirmações de Cuti (2011), esta dissertação tem por objetivo investigar seis 

contos do autor, de modo a considerar a trajetória do personagem/protagonista afro-brasileiro 

sob a ótica barretiana, observando também as questões raciais presente no cerne das narrativas 
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dos contos, juntamente com a contribuição de Lima Barreto para a literatura afrodescendente 

e, em especial, para o gênero conto na vertente afro-brasileira. 

Os contos apresentados na dissertação são respectivamente “Um especialista” (1904), 

“Clara dos Anjos” (1920), “O moleque” (1920), e “O pecado” (1924). Nos contos citados, 

Lima Barreto conta a história de homens negros e mulheres negras, que vão ocupar o lugar de 

protagonistas nas narrativas. O autor narra sob o ponto de vista afro-brasileiro e põe o leitor 

frente às experiências vivenciadas por homens e mulheres negras, aqueles que sentiram na 

própria pele o amago da segregação e o preconceito racial da sociedade do seu tempo. 

O estudo proposto nesta dissertação se apoia nas ideias propagadas pela da Lei 

10.639/03, que torna obrigatório o “Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana" 

na educação básica (GONÇALVES e PEREIRA, 2015), o que também veio a inscrever, na 

ordem do discurso, o indivíduo da diáspora negra como protagonista das próprias experiências 

do presente e do passado. Dessa maneira, a presente investigação se fundamenta no estudo e 

reconhecimento literário de um autor afro-brasileiro, cujo ponto de vista da narrativa atenta 

para o valor social e o protagonismo histórico e cultural do negro na construção da sociedade 

brasileira. 

A metodologia a ser adotada nesta dissertação é a pesquisa bibliográfica de cunho 

exploratório com uma abordagem qualitativa, que implica em levantamento, análise sobre a 

temática em estudo (GIL, 2002). A escolha para este tipo de metodologia se relaciona com o 

fato, de que, a aproximação com o objeto pode ser dada a partir de fontes bibliográficas e 

outros materiais teóricos já desenvolvidos (GIL, 2002). Portanto, este tipo de pesquisa 

possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos 

em inúmeras publicações, auxiliando também na construção e na melhor definição do quadro 

conceitual e comparativo-literário que envolverá o objeto de estudo. 

A dissertação opta por desenvolver a maior parte sua base em produções bibliográficas 

de teóricos e textos críticos de autores afro-brasileiros, tais como: Luís Silva (Cuti) (2010, 

2011), Eduardo de Assis Duarte (2004, 2005, 2009, 2011, 2013, 2014, 2020), Conceição 

Evaristo (2005, 2009, 2011, 2020), Elio Ferreira de Souza (2017) e Maria Nazareth Soares 

Fonseca (2006, 2014), entre outros autores negros e de diferentes origens raciais, brancos não 

racistas, estudiosos de culturas afrodescendentes, africanidades e da obra de Lima Barreto. 
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A primeira sessão da dissertação apresenta uma discussão sobre a literatura afro-

brasileira dos autores precursores, Luís Gama, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis e 

Lima Barreto, com foco na representação de personagens negras, escravizadas e ex-

escravizadas. Neste primeiro momento, não há análise pormenorizada das obras de cada um 

dos autores. A sessão logra elaborar um panorama a respeito dos textos e suas peculiaridades, 

sobretudo no que se refere à posição assumida pela narrativa em face das 

personagens/protagonistas negras, das questões históricas, sociais e políticas que concernem 

as discussões raciais, étnicas e de preconceito no Brasil. 

A segunda sessão, a exemplo da primeira, também visa a construção de um panorama 

ligado ao percurso e história do gênero conto na literatura afro-brasileira, sem se prender a 

construções ou teorias estruturais. A sessão leva em conta o que os autores afro-brasileiros 

levantam e discutem sobre o gênero. As discussões da sessão perpassam a literatura oral, a 

literatura de protesto presente nas narrativas dos contos de autores afrodescendentes como 

Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, Lima Barreto até o projeto literário dos Cadernos 

Negros. 

A terceira e última sessão contextualiza a obra de Lima Barreto como um todo. 

Inicialmente a sessão pontua questões importantes sobre a escrita do autor; sua atitude 

denunciatória, recepção e a dimensão dessa obra através da fortuna crítica. Posteriormente se 

realiza uma análise comparativa entre os contos: “Um especialista” (1904) e “Clara dos 

Anjos” (1920), de modo a se observar a representação da mulher afro-brasileira sob a ótica do 

autor. Em seguida, observa-se a construção do personagem/protagonista afro-brasileiro 

representado no conto “O moleque” (1920), que revela o tratamento e o cotidiano das crianças 

afro-brasileiras nos subúrbios cariocas. E por último, realiza-se a investigação do conto “O 

pecado” (1924), que metaforiza de maneira bem-humorada, porém muito ácida e cortante o 

lugar que a sociedade branca brasileira destinou aos indivíduos negros. 

Ao final da pesquisa, se percebe que a representação e o protagonismo das 

personagens negras recusam a visão de estranhamento e os estereótipos colonialista. Estes, 

por sua vez, responsáveis pela demonização ou a falsa ideia de submissão natural dos 

africanos e descendentes em diáspora (SOUZA, 2017). Os contos expostos e analisados 

reafirmam a postura combativa e crítica do escritor que, mesmo diante de um contexto 

totalmente desfavorável, enfrentou a situação de exclusão literária e seguiu com seu projeto 



12 

 

construído sob a marca de uma subjetividade afro-brasileira que retrata as ações de 

preconceito e discriminação. 
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CAPÍTULO 1 

 A Literatura Afro-brasileira e o narrar-interno 

 

Vai se estendendo, pelo mundo, a noção de que há algumas raças superiores 

e umas outras inferiores, e que essa inferioridade, longe de ser transitória, é 

eterna e intrínseca à própria estrutura de raça. [...] Os séculos que se 

passaram não tiveram opinião diversa a nosso respeito – é verdade; mas, 

desprovidas de qualquer base séria, as suas sentenças não ofereciam o 

mínimo perigo. Era o preconceito; hoje é o conceito.  

(Lima Barreto, Diário íntimo, 1956, p. 48) 

 

1.1 Literatura Afro-brasileira e o ponto de vista 

O termo literatura afro-brasileira, por sua configuração semântica, remete ao processo 

de construção cultural em nosso território, desde a chegada dos primeiros escravizados 

trazidos do Continente Africano, os quais foram submetidos a um processo de “hibridação 

étnica e linguística, religiosa e cultural” (DUARTE, 2014, p. 264), durante os anos violentos 

de escravização. 

Esse modo de relação híbrida torna-se uma estratégia de sobrevivência e resistência, 

diante do doloroso e traumático processo de colonização e suas sequelas, que, por sua vez, 

vigoram na escrita afro-brasileira do passado e dos dias contemporâneos. Os estudos de 

Eduardo de Assis Duarte (2014), observam que a literatura afro-brasileira: “se faz presente 

nos tempos e espaços históricos de nossa constituição enquanto povo; não só existe como é 

múltipla e diversa” (DUARTE, 2014, p. 259). Essa literatura tem suas origens conhecidas, até 

o presente momento, em meados do século XVIII (PEREIRA, 1995). Ela existe e vem 

resistindo as barreiras impostas pelo colonialismo até os dias atuais. 

A literatura afro-brasileira é concebida para pesquisadores como Florentina Souza, 

“como um recorte da tradição literária brasileira que enfoca suas narrativas nas questões 

étnicos raciais” (SOUZA, 2011, p. 14), e tem como proposta o questionamento sobre o 

racismo, a escravização e suas consequências que suscitaram a exclusão e a marginalização 

dos africanos escravizados e de seus descendentes em gerações futuras.  
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 A escritora e professora Conceição Evaristo (2011) também faz parte do grupo de 

pesquisadores que colaboram para a definição deste recorte na literatura nacional, pois, para 

Evaristo, “há muito, um grupo representativo de escritores/as afro-brasileiros/as, assim como 

algumas vozes críticas acadêmicas, vem afirmando a existência de um corpus literário 

especifico na Literatura Brasileira” (EVARISTO, 2011, p. 131). Para a pesquisadora, esse 

corpus singular se constituiria como uma produção literária caracterizada por uma 

subjetividade construída, experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e 

mulheres negras na sociedade brasileira. Esses textos que comportam a literatura afro-

brasileira surgem “pautados pela vivência de sujeitos negros/as na sociedade brasileira e 

trazendo experiências diversificadas, desde o conteúdo aos modos de utilização da língua” 

(Ibidem, p. 143), que, por sua vez, gera um ponto de vista que narra internamente e colabora 

para a definição de um recorte dentro da literatura nacional em um nicho específico. 

Desta maneira, os escritores afro-brasileiros transmitem para os seus textos e 

consequentemente para seus leitores um discurso que é caracterizado, seja no nível da escolha 

lexical, seja no nível dos símbolos utilizados pelo desejo de resgatar uma memória negra 

esquecida (DUARTE, 2014). O que torna essa literatura um meio de afirmação para um 

sujeito que se autodeclara negro e que através de sua escrita reconstrói a sua memória 

ancestral e com ela alimenta o orgulho étnico. 

A literatura produzida por escritores afro-brasileiros está “inserida na experiência da 

vida da população negra, não só como meio de liberação de tradições africanas silenciadas em 

nossa cultura, mas também como estratégia artística de denúncia da exclusão dos negros” 

(PEIXOTO, 2013, p. 11). Assim, a literatura produzida acaba por constituir uma contra 

narrativa que é um proeminente recorte que exemplifica e ilustra as questões acerca de 

preconceito racial, diáspora, violência, e também questões de gênero associadas à condição da 

cor dos sujeitos. 

Diante do exposto, torna-se importante atentar para o que nos indica o escritor e 

estudioso da literatura afro-brasileira Luiz Silva (Cuti), que afirma: “por todo o período da 

escravização no Brasil e no mundo, a expressão do escravizado ficou tolhida. Aliás, calar o 

outro é uma das táticas para dominá-lo” (CUTI, 2010, p. 48). Salienta-se, também, que “é 

importante lembrar que o acesso dos escravos à alfabetização era frequentemente negado sob 

pena de morte” (GILROY, 2001, p. 160), o que, por sua vez, impunha barreiras e silêncio aos 

escravizados e aos seus descendentes, até mesmo em gerações nascidas fora do regime 
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escravocrata, pois toda violência do processo colonial serviu para impor limites à expressão 

dos escravizados. Esse silêncio impositivo atravessa o tempo, naturaliza-se (CUTI, 2010), e se 

torna um motivo para o apagamento e até a ausência de autores afro-brasileiros nos manuais 

de estudo da literatura nacional. 

Sendo assim, é importante, mais uma vez, dar destaque às reflexões de Conceição 

Evaristo (2011), as quais afirmam que o corpo negro tem sido, durante séculos, violado em 

sua integridade física e interditado em seu espaço individual e coletivo pelo sistema 

escravocrata, e que ainda hoje, seriam recorrentes essas violações, pelos modos de relações 

raciais que vigoram em nossa sociedade. Desta maneira, para a escritora “coube aos 

brasileiros, descendentes de africanos, inventarem formas de resistência que marcaram 

profundamente a nação brasileira” (EVARISTO, 2011, p. 133).  

Nas formas de resistência citadas por Conceição Evaristo (2011),  encontram-se, 

juntamente, com a música e a religiosidade, a literatura, pois como nos mostra o sociólogo 

brasileiro Octávio Ianni (2014), a literatura produzida por essa parcela afro-brasileira não só 

expressa, como também organiza uma parte importante da consciência social dos 

afrodescendentes: “[...] ao lado da política, da religião e outras formas de consciência, ela é 

uma forma singular, privilegiada, de expressão e organização das condições e possibilidades 

da consciência do negro” (IANNI, 2014, p. 196). Por esse motivo, desde seus primórdios, a 

literatura afro-brasileira vem sendo desvalorizada ou até mesmo considerada menor, por parte 

do cânone ocidental e eurocêntrico, pois, desde o início, os brancos, detentores do poder, 

reprimiam e impediam o acesso dos escravizados à palavra escrita. Nota-se que, mesmo após 

a abolição, construiu-se no imaginário coletivo uma negatividade apoiada na suposta 

inferiorização do povo negro e em torno de tudo que se faz referência à África e aos valores 

da afro-brasilidade. 

Todavia, existiu e existe um poder branco de hegemonia eurocêntrica, o qual faz uso 

de uma tentativa para silenciar o volume da voz ecoante negra. No caso da literatura, como 

nos mostra Eduardo de Assis Duarte (2005, p. 1), a produção literária afrodescendente “sofre, 

ao longo do tempo, impedimentos vários à sua divulgação, a começar pela própria 

materialização em livro. Quando não ficou inédita ou se perdeu nas prateleiras dos arquivos”. 

Esse é um dos motivos (mas não o único) que ajuda a explicar o porquê do silenciamento e a 

ausência de escritores afro-brasileiros que criticavam em seus textos as atrocidades da 

escravidão, o preconceito racial, assim como as mazelas do antes e depois do 13 de maio nos 
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manuais de estudos de literatura nacional, mesmo que “durante toda a formação da Literatura 

Brasileira existiram vozes negras desejosas de falar por si e de si” (EVARISTO, 2011, p. 

141). 

 

1.2 Precursores da Literatura Afro-brasileira 

A tinta e a pena para os autores e autoras afro-brasileiros tornam-se uma arma, cuja luta 

se impõe contra o fim do regime escravocrata e a degeneração da dignidade humana de si 

próprios e dos irmãos de cor, à época acorrentados aos grilhões da escravidão. A literatura 

afro-brasileira permitiu um movimento em que “amplia-se então um discurso negro, orientado 

por uma postura ideológica que levará a uma produção literária marcada por uma fala 

enfática, denunciadora da condição do negro no Brasil” (EVARISTO, 2011, p. 141). Nessa 

fala enfática e afirmativa é que se encontram as vozes precursoras dessa literatura, como o 

poeta Luiz Gonzaga Pinto da Gama ou Luiz Gama (1830-1882), um dos nomes pioneiros, de 

atitude compromissada com os valores da afrodescendência. Este autor é um dos primeiros 

poetas a falar, em seus versos, do amor por uma mulher negra e, particularmente, a afirmar-se 

negro de forma convicta e direta nos seus próprios poemas (BROKSHAW, 1983). Somam-se 

a esses atributos o fato de que Luiz Gama vivenciou a experiência da escravidão durante a 

infância (DUARTE, 2005). 

Sabe-se que o poeta, em sua época, já se autodenominava “Orfeu de Carapinha”, e ao 

evocar como inspiração e modelo de beleza a “Musa da Guiné” ou “de azeviche”, Luiz Gama 

tem uma ação afirmativa, de orgulho e elevação de sua etnicidade afrodescendente 

(DUARTE, 2014). O autor optou por sua afro-identificação em “um momento em que toda 

sociedade imperial queria ter uma marca europeia” (EVARISTO, 2011, p. 141). Luiz Gama 

acaba indo na contramão do que pregava o discurso vigente de seu tempo. Foi como “Orfeu 

de Carapinha”, poeta negro, jornalista e advogado abolicionista no Brasil, que Luiz Gama se 

tornou uma das mais importantes personalidades da história do povo negro na defesa do fim 

dos trabalhos forçados e abusos (SANTOS, 2010) em frente à luta por liberdade de sua gente. 

O jornalismo, o direito e a arte literária, juntamente com a política, foram as armas 

escolhidas pelo autor na luta por igualdade racial. Luiz Gama não se furta em nenhum 

momento da vida à sua afro-identificação, advinda de sua herança materna africana 

(SANTOS, 2010). Em seu único livro publicado, intitulado Primeiras trovas burlescas de 
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Getulino (1859), o autor mostra que sua poesia é ácida e reveladora, uma ação confirmatória 

desta afro-brasilidade. O discurso fundador de Luiz Gama “ridiculariza o mulato1 enriquecido, 

que nega a própria origem afrodescendente, o branco preconceituoso, o escravista, o status 

quo” (SOUZA, 2006, p. 36). 

Do mesmo modo que fora Luiz Gama, a professora e escritora maranhense Maria 

Firmina dos Reis (1825-1917) é outro exemplo de autora precursora da literatura afro-

brasileira. Maria Firmina foi esquecida e ignorada mediante a questão racial somada a questão 

de gênero. A pouca divulgação impediu que a autora viesse a constar dos manuais clássicos 

da literatura nacional (DUARTE, 2005). O seu romance Úrsula, publicado há mais de um 

século e meio, seguiu, até então, esquecido, mesmo que seu texto se destaque “pela 

contundência com que expõe os métodos de abordagem daqueles que transformam seres 

humanos em mercadoria e força de trabalho submissa” (DUARTE, 2020, p. 50). Úrsula, 

publicado em 1859, é um romance, cuja trama romanesca aborda a temática da escravidão a 

partir do ponto de vista do sujeito negro, do ponto de vista do escravizado. 

O romance precursor escrito por Maria Firmina dos Reis trouxe para o público de sua 

época, “um tratamento absolutamente inovador dado ao tema da escravidão no contexto do 

patriarcado brasileiro. O resultado é que uma espessa cobertura de silêncio envolveu a autora 

ao longo de mais de um século” (DUARTE, 2004, p. 267), de modo que, apenas a partir de 

edição fac-similar, preparada por Horácio de Almeida e vinda a público na década de 70, 

Úrsula passou ao conhecimento dos estudiosos e do público (DUARTE, 2020). 

Segundo Eduardo de Assis Duarte (2020), dentre as inovações pioneiras da autora no 

romance, destaca-se um fato inédito, até então, na produção literária de nossa nação: pela 

primeira vez a África é tematizada como um espaço de civilização. Além da África e da dor 

dos escravizados raptados, o texto de Maria Firmina também traz pela primeira vez a 

descrição do porão do navio negreiro, conhecido pelos escravizados como tumbeiro, ele é 

“descrito em detalhes, este espaço submerso na dor é palco onde se expõe os métodos 

adotados para atender aos reclamos dos acorrentados” (DUARTE, 2020, p. 50), antecedendo 

assim o autor branco Castro Alves e seu poema “Navio negreiro” publicado em 1880. 

                                                           
1 Se manteve a citação direta do autor, porém vale ressaltar que a palavra mulato está em desuso, por suscitar 

ambiguidades ou conotação racista. Termos como mulato, mulata, e outras variantes irão aparecer ao longo do 

texto em citações diretas, porém sinalizados em itálico como indicativo de escolha vocabular do pesquisador(a) 

ou do próprio Lima Barreto. 
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Maria Firmina usa o caminho do romance romântico folhetinesco como atitude política 

de denúncia às injustiças que há séculos estavam enraizadas na sociedade patriarcal e 

escravocrata brasileira “que tinham no escravo e na mulher suas principais vítimas” 

(DUARTE, 2004, p. 268). É como mulher afro-brasileira que a autora se põe a narrar a saga 

de Úrsula, de sua mãe e a tragédia de outros escravos, “que recebem no texto um tratamento 

marcado pelo ponto de vista interno, pautado por uma profunda fidelidade à história oculta da 

diáspora africana em nosso país” (Ibidem, p. 268-269). No romance, os personagens 

escravizados são representados ou vistos como parâmetro de moral, contradizendo o discurso 

de inferiorização dos homens e mulheres negras da sociedade de então. 

Os estudos que recaem sobre a obra de Maria Firmina se pautam no que é defendido 

pelo Professor Eduardo de Assis Duarte (2004, 2020), que conferem o romance não apenas 

como o primeiro escrito por mulher em nossa literatura, mas também como um romance 

fundador da literatura afro-brasileira. De acordo com as pesquisas de Duarte, ao publicar 

Úrsula, a escritora desconstrói igualmente uma história literária “etnocêntrica e masculina” 

até mesmo em suas ramificações afrodescendentes. “Úrsula não é apenas o primeiro romance 

abolicionista da literatura brasileira fato que, inclusive, nem todos os historiadores admitem. É 

também o primeiro romance da Literatura Afro-brasileira” (DUARTE, 2004, p. 279). 

O romance de Maria Firmina é uma obra que é entendida como produção de autoria 

afro-brasileira, que tematiza o assunto do negro a partir de uma perspectiva interna “e 

comprometida em recuperar e narrar a condição de ser negro em nosso país” (DUARTE, 

2020, p. 63). Desta maneira, o romance da escritora maranhense vem fazer companhia às 

Primeiras trovas burlescas de Getulino do poeta Luiz Gama, também de 1859, “no momento 

inaugural em que os remanescentes de escravos querem tomar com as mãos o sonho de 

através da literatura, construir um país sem opressão” (DUARTE, 2004, p. 280). Do ponto de 

vista orientado pelas reflexões de Duarte (2020), o tema da escravidão perpassa toda a obra da 

autora, tendo em vista o conto “A escrava” (1887), que a exemplo de Úrsula narra “o drama 

de seus irmãos de cor em pleno Maranhão senhorial” (Ibidem, p. 2). Maria Firmina, além de 

marcar as letras nacionais como mulher maranhasse e afro-brasileira, atuou como folclorista e 

também ajudou a compor o hino da abolição da escravatura sempre se mantendo a frente da 

luta por liberdade ao longo de seus 92 anos de vida. 

Contrariamente ao apagamento imposto a Maria Firmina dos Reis, o escritor e 

primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis (1839-1908), já era 
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“reconhecido como um dos grandes escritores da língua portuguesa e seguramente o maior 

ficcionista da literatura brasileira” (DUARTE, 2020, p. 9). O que figurava sobre a aura de 

Machado de Assis durante anos seria uma suposta omissão de “homem das letras denegador 

de suas origens nas atitudes, na escrita e no pensamento” (Ibidem, p. 11), fundamentados em 

um branqueamento social, em que até mesmo afirmou-se que o uso da barba e do bigode, 

itens quase obrigatórios entre os homens de seu tempo, teria como objetivo o disfarce dos 

traços afrodescendentes. Isto sem falar dos polêmicos retoques para clarear a pele nos 

estúdios dos fotógrafos da época (DUARTE, 2020). Esses fatos, somados a uma ausência de 

heróis negros nos romances machadianos fundamentaram então a falsa tese do absentismo do 

escritor. A tese era reforçada pelo discurso depreciador de pessoas negras que povoava não 

apenas a ciência da época, mas também o senso comum. Este discurso de depreciação dos 

negros era até mesmo destacado na literatura dos escritores contemporâneos ao autor, 

inclusive naqueles sabidamente abolicionistas (DUARTE, 2020). 

A falsa tese do absentismo machadiano cai por terra, a partir de releituras feitas por 

Eduardo de Assis Duarte (2020), que possuem como fruto o volume Machado de Assis 

afrodescendente (2020), que apresenta como mote de pesquisa as manifestações da 

afrodescendência expressa, sobretudo nos posicionamentos textuais a respeito da 

escravização, dialogando e indagando a respeito da porção afrodescendente na produção 

machadiana.  

Na ótica de Eduardo de Assis Duarte, a complexidade do texto machadiano carrega 

em seu núcleo uma ironia refinada e profunda, que trazia em seu centro uma crítica social, 

visto que “a leitura das crônicas machadianas revela o cidadão empenhado em denunciar a 

crueldade do sistema e a hipocrisia de escravocratas recém-convertidos ao abolicionismo” 

(DUARTE, 2005, p. 6). 

A releitura dos romances machadianos, no trabalho de Duarte (2020), revela o 

caráter da poética da dissimulação presente no que o pesquisador denomina de “estratégia de 

caramujo” adotada por Machado, em que o autor “encena em seus romances nada menos que 

o fim do senhor de escravos” (DUARTE, 2020, p. 338), de uma maneira crítica não tão direta 

como fazia o poeta Luiz Gama. No entanto, é possível reconhecer abordagens diretas e ácidas 

presentes nas narrativas sobre escravização e branqueamento de algumas de suas produções 

do gênero conto, como por exemplo: “Virginius” (1864), “Mariana” (1871), “O caso da vara” 
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(1899), “Pai contra mãe” (1906) e também na produção poética em poemas como: “Sabina” 

(1875), “13 de maio” (1888). 

Diante da perspectiva exposta pela pesquisa de Eduardo de Assis Duarte (2020), 

existe uma compreensão machadiana acerca da escravidão e a figura do escravizado e 

principalmente do processo abolicionista, que é a ideia defendida atualmente, também pelo 

professor Sidney Chalhoub (2020), que ajuda a reforçar o caráter precursor afro-brasileiro em 

algumas produções machadianas.  

De acordo com Chalhoub (2020) há uma grande ironia no fato de que Machado de 

Assis, como afrodescendente, seja tão mal compreendido no que concerne à sua atuação como 

cidadão e intelectual, no combate à escravidão e ao racismo. Para Chalhoub (2020), tal ledo 

engano é advindo da má compreensão da “estratégia de caramujo” defendida por Eduardo de 

Assis Duarte (2020). 

Sidney Chalhoub (2020) defende que existem três momentos sucessivos na maneira 

que Machado de Assis abordou os preconceitos e as práticas racistas da sociedade brasileira 

na segunda metade do século XIX e início do século XX. O primeiro seria o costume 

senhorial da violência sexual contra a mulher negra e a leveza moral dos senhores quanto aos 

sentimentos afetivos delas, o segundo, a relação entre divisão do trabalho, ideologias 

cientificistas e impossibilidade social e o terceiro, a produção de silêncio sobre o legado da 

escravidão e suas consequências para a sociedade brasileira. 

Os estudos de Chalhoub (2020) e Duarte (2020) corroboram para a quebra total e o 

esmiuçamento da ideia de perfil omisso de Machado de Assis. Eles mostram ao leitor, que o 

autor, sim, se posicionou a favor dos escravizados e ex-escravizados, e ainda mais, joga para o 

público de sua época a crueldade e a decadência do sistema opressor. De modo geral, Eduardo 

de Assis Duarte (2020) mostra que, embora situado em um contexto de flagrante 

rebaixamento dos africanos e dos afrodescendentes, Machado de Assis não compartilha e nem 

endossa em seus escritos tais pensamentos vigentes em seu tempo. “Caso fizesse, estaria de 

braços dados com a recusa ao pertencimento étnico a que tantos negros e mestiços aderiram” 

(DUARTE, 2020, p. 264).  

Na contramão de uma boa recepção e aceitação do público leitor das primeiras 

décadas do século XX, o jornalista e ficcionista Lima Barreto (1881-1922) surge na literatura 

brasileira, “pobre e suburbano, via a ascensão social bloqueada não apenas pela linha de cor, 
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mas também pela exploração econômica” (DUARTE, 2005, p. 6). Com uma obra que acaba 

por afrontar a literatura oficial, não apenas no plano estético, mas também no campo 

ideológico, Lima Barreto tem uma atitude de denúncia e combate explícito, similar àquela 

utilizada por Luiz Gama. O escritor Lima Barreto é uma das últimas personalidades negras 

precursoras da literatura afro-brasileira nascidas no século XIX. 

Octávio Ianni (2014) afirma que Lima Barreto é um autor, que “assume a 

problemática do negro de modo aberto, pleno, em suas dimensões humanas, sociais, culturais 

e artísticas” (IANNI, 2014, p. 191). Neste contexto, as palavras de Octávio Ianni também 

corroboram e reforçam o pensamento do Professor Eduardo de Assis Duarte (2013), este 

declara que “o negro surge marcado pela perspectiva interna na ficção de Lima Barreto, que 

faz dele um ser humano livre de estereótipos como em Recordações do escrivão Isaías 

Caminha (1909) ou em Clara dos Anjos (1948)” (DUARTE, 2013, p. 149). De acordo com os 

apontamentos de Duarte (2013), é pela via do drama que estes personagens vivem, que eles 

conseguem transmitir ao público leitor um retrato das desigualdades raciais presentes na 

capital do Brasil do século XX nas primeiras décadas do pós-abolição. 

A pesquisadora Magali Gouveia Engel (2020) aponta que o escritor foi alvo de 

discriminação racial, à qual se juntaram também preconceitos relativos às suas origens 

sociais, sobretudo quando passou a residir no subúrbio carioca. Engel comunga e ajuda a 

fortalecer as opiniões de Duarte (2013), sobre um ponto de vista interno, pois, para a 

pesquisadora “as próprias experiências de Lima Barreto foram registradas de modo recorrente 

em suas narrativas ficcionais, profundamente marcadas por um forte tom autobiográfico” 

(ENGEL, 2020, p. 199). Como é o caso de seu primeiro romance Recordações do escrivão 

Isaias Caminha (1909).  

O livro Recordações do escrivão Isaias Caminha é o romance de estreia do literato 

afro-brasileiro Lima Barreto. Nesse texto, a problemática central é sem dúvida o preconceito 

racial da sociedade brasileira no começo do século XX.  Para o pesquisador Ricardo André 

Ferreira Martins (2011), o romance é uma peça de resistência e denúncia mostrando, a partir 

da narrativa ficcional de tonalidades autobiográficas, que indivíduos afrodescendentes eram 

constantemente massacrados pelo preconceito racial vigente. 

Desde o começo dessa narrativa, afloram todas as condições em que se dá a gênese 

social de Isaías Caminha de homem afro-brasileiro (MARTINS, 2011), que mesmo possuindo 
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talentos acima da média, se via emparedado pelo discurso discriminatório em um “período em 

que a abolição da escravidão era ainda recente, destinava aos afrodescendentes apenas os 

trabalhos menos qualificados, mesmo quando se tratava de mão-de-obra inteligente” 

(MARTINS, 2011, p. 154). 

A protagonista do romance Clara dos Anjos (1948) é considerada, de acordo com os 

apontamentos da pesquisadora Maria do Carmo Lanna Figueiredo (2002), como “a réplica 

feminina de Isaías Caminha no que concerne à denúncia dos preconceitos sócio-raciais da 

sociedade brasileira, fechando o ciclo de uma constante temática barretiana” (FIGUEIREDO, 

2002, p. 151). O romance foi concluído no ano da morte de Lima Barreto, e de acordo com 

Figueiredo (2002), seu tema já vinha sendo cogitado durante vários anos, no entanto, só foi 

publicado postumamente em 1948.  A pesquisadora afirma que “vários rascunhos mostram 

que a obra deveria ser mais vasta e abranger alguns aspectos da história da escravidão 

brasileira que o autor pretendia explorar, incluindo o drama de muitas gerações de mulheres” 

(Ibidem, 2002, p. 151). Mulheres negras e pobres que iriam constituir o eixo central de toda a 

narrativa do projeto literário visualizado por Lima Barreto. 

Avaliado pela crítica como inferior aos demais romances do autor, por seu caráter 

incompleto, pelo uso excessivo do traço confessional, seu último romance, Clara dos Anjos, 

relata a história de sedução de uma pobre jovem negra suburbana por um rapaz branco, de 

condição social superior à sua. Clara é a figura feminina romanesca que o autor escolheu para 

refletir uma fatalidade específica tantas outras moças negras dos ambientes suburbanos tão 

explorados pela literatura afro-brasileira de Lima Barreto (FIGUEIREDO, 2002). Apoiando 

também essa perspectiva, Engel (2020) afirma que as relações sociais profundamente 

desiguais e fortemente perpassadas pela segregação racial, vividas por personagens 

suburbanas constituem o enredo de Clara dos Anjos, um de seus mais importantes romances 

de denúncias do racismo e da injustiça social, característicos da sociedade brasileira. 

O racismo e o preconceito não se encontram apenas detidos à escrita romanesca de 

Lima Barreto, o caráter combativo explícito desse autor afro-brasileiro se estende também 

para outros gêneros textuais, tendo em vista que “em algumas crônicas, o escritor se 

preocupou em combater o apagamento da memória dos escravizados por liberdade” (ENGEL, 

2020, p. 196). Muitos de seus contos trazem para o leitor as experiências dos anos posteriores 

ao 13 de maio e de como o preconceito e a pobreza atingiram a vida das pessoas negras nos 

primeiros anos da República. 
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A obra barretiana dialoga diretamente com os dilemas do preconceito e da ideia de 

falsa democracia racial. Tal produção literária leva em consideração o momento da inserção 

das pessoas negras na sociedade nas primeiras décadas do pós-abolição e corajosamente, 

assim como Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto optou por dar voz à camada negra, pobre e 

excluída de sua época, sendo o autor, um representante legítimo desta camada. A ficção de 

Lima Barreto era uma via direta, cuja escrita denunciava constantemente os preconceitos e 

desigualdades impostos aos afro-brasileiros.  

Ao contrário do romance machadiano, o protagonismo negro se fez presente em 

forma de denúncia mais direta e explícita no romance barretiano.  Conforme Martins (2011), 

percebe-se a existência de uma linha que separa escritores afro-brasileiros como Machado de 

Assis de um lado e Lima Barreto de outro. Para o pesquisador, Machado de Assis escolheu 

um discurso narrativo em que a violência e o preconceito “são criticados por uma teia espessa 

de digressões e ironias, em que a crítica, a resistência e o revide aparecem como denúncia 

velada do dominador” (MARTINS, 2011, p. 162), reflexão essa que se assemelha a já 

conhecida “personalidade de caramujo” defendida pelas pesquisas de Eduardo de Assis 

Duarte (2020). No reverso desta tática “caramujesca”, estaria Lima Barreto, que escolhe uma 

“estratégia mais combativa e explícita, em revide violento, sem apelos alegóricos, deixando 

nu a ossatura do preconceito e da violência infligida ao homem negro ou afrodescendente 

brasileiro” (Ibidem, p. 162), posição de combate explícita similar à atitude de Luiz Gama. 

É neste cenário de representação de homens negros e mulheres negras, que se passa a 

criar os contornos para toda uma geração futura de escritores afro-brasileiros. Seja na poesia 

de Luiz Gama, no romance de Maria Firmina do Reis, nos contos de Machado de Assis e 

também na ficção de Lima Barreto, os escritores afro-brasileiros passam a “instituir um modo 

próprio de produzir e de conceber um texto literário, com toda as suas implicações, estéticas e 

ideológicas” (EVARISTO, 2011, p. 131). Há nesses escritores, e nas gerações subsequentes 

de autores afro-brasileiros, um tipo de assunção das identidades negras, que se relacionam 

com as condições sociais e experiências vivenciadas pelos africanos escravizados e seus 

descendentes e de sua própria afirmação como homens negros e mulheres negras na afro-

identificação e na condição de sujeito testemunha que usa o ponto de vista do sujeito afro-

brasileiro. 

Considerados como autores precursores da Literatura afro-brasileira (DUARTE, 

2011), os literatos citados anteriormente, levam às vias da “escrevivência” (EVARISTO, 
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2005) o modo pelo qual o sujeito, homem negro ou mulher negra, percebe, enxerga e sente o 

mundo. Sendo assim, esta narrativa afro-brasileira se converte em uma peça de resistência, 

que muitas vezes carrega sinais e marcas de cunho autobiográfico dos próprios indivíduos 

autores, tendo como sua matéria de criação um texto que “sempre compreende as vivências e 

sofrenças do negro, indivíduo e coletividade” (IANNI, 2014, p. 194), revelando um perfil 

literário negro em que o afro-brasileiro sai da condição de semovente, escravizado, alienado e 

passa a ser sujeito de sua própria “escrevivêcia” (EVARISTO, 2005).   

Desta forma, o escritor afro-brasileiro é o sujeito responsável por trazer ao público os 

seus relatos e de seu grupo étnico, que durante séculos foi socialmente invisibilizado e 

marginalizado durante toda a formação de nossa nação, com sua subjetividade negada e 

reduzida na história e também na ficcionalidade, que seguia até então, ignorando o narrar 

interno que é ponto de vista do sujeito afro-brasileiro. 

 

1.3 A Literatura Brasileira e o personagem negro 

A escrita afro-brasileira, como asseverado anteriormente, é considerada como uma 

contra narrativa da formação da nação brasileira. Essa literatura acaba por reescrever a seu 

modo a história. Uma história do ponto de vista do sujeito escravizado ou descendente de 

escravizado, que, por sua vez, olha seus antepassados, aqueles homens, mulheres e crianças 

que sobreviveram aos três séculos de comércio humano, durante os quais seus corpos, sua 

força de trabalho, e seus filhos estiveram presos ao regime de trabalhos forçados 

(MORRISON, 2020).  

Nessa circunstância, a literatura afro-brasileira representa um reforço de afirmação 

para o sujeito afro-brasileiro, que não é mais mero objeto, mas, sujeito indivíduo de suas 

ações. Ela constitui uma espécie de reelaboração literária, de maneira que se contrapõe à ideia 

da construção de imagem imposta pelo autor branco, que de forma geral construiu o homem 

negro e a mulher negra de maneira estereotipada, como indivíduos alienados, serviçais, 

animalizados ou libidinosos, representados nas páginas da literatura brasileira ainda 

considerada oficial.   

Essa representação de pessoas negras como objeto, agregava valores e visões do 

âmbito escravagista, interessados em afirmar a inferioridade das pessoas negras ou a sua 
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condição instintiva, geralmente com propensão à violência, como nos aponta a pesquisadora 

Maria Nazareth Soares Fonseca (2014). Para a pesquisadora, também é válido ressaltar, que 

em “tais visões ficam evidentes na caracterização de personagens negras infantilizadas ou 

bestializadas, que reproduzem a condição subalterna em que os africanos escravizados viviam 

na sociedade brasileira” (FONSECA, 2014, p. 255). 

Para Maria Nazareth Soares Fonseca (2014), esses textos literários, em que autores 

brancos constroem pessoas negras africanas e afro-brasileiras, cultivam, na grande maioria 

das vezes, os estereótipos do negro ruim ou do negro com instinto selvagem. A autora citada 

acima defende que “a caracterização das personagens indica o endosso pela literatura de 

representações do negro que ainda circulavam na sociedade escravocrata” (FONSECA, 2014, 

p. 255). Essas representações seriam: o negro de bom coração, mas extremamente submisso; o 

negro animalesco, como a escrava Bertoleza, de O cortiço (1890), de Aluízio Azevedo, que 

foi enganada pelo seu proprietário; ou impulsivo e instintivo, como o negro Amaro, do 

romance O bom-Crioulo (1885), de Adolfo Caminha, que fora capaz de assassinar por raiva e 

ciúmes o jovem grumete Aleixo, por quem o personagem nutria uma paixão. 

Além das ideias anteriormente expostas, Fonseca (2014) adverte que essa 

caracterização de personagens africanos e afro-brasileiros, que é constantemente “marcada 

por estereótipos negativos [...] distende-se para a consideração dos negros como depravados, 

que se evidencia no romance A carne (1888), de Júlio Ribeiro” (FONSECA, 2014, p. 255). 

Esses são apenas alguns exemplos registrados de nossa literatura por Maria Nazareth Soares 

Fonseca, em que todos os personagens negros citados se encontram condicionados à lâmina 

do olhar branco em sua construção. Esse olhar que os reduz a uma ideia rasa mostrando que 

“aquilo que se chama de alma negra é frequentemente uma construção do branco” (FANON, 

2008, p. 29), no discurso diário e também no discurso literário/ficcional, que torna e trata o 

negro africano e afro-brasileiro como objeto de exotismo e submissão, fruto de uma 

observação rasteira baseada em preconceitos raciológicos. 

Mediante a problemática de construção estereotipada, elencada por Maria Nazareth 

Soares Fonseca (2014), acrescenta-se que do ponto de vista autoral branco, existe a visão 

distanciada e unidimensional em que a simplicidade do negro é um mito idealizado por 

observadores superficiais (FANON, 2008). É evidente a existência de distorções severas em 

cenários que a figura do sujeito africano e afro-brasileiro se fez presente. Para exemplificação 

deste fenômeno, pode-se usar o total apagamento da população negra no romance Memórias 
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de um sargento de milícias (1853) de Manuel Antônio de Almeida. No romance, o autor, em 

pleno século XIX, escolheu por omitir e, consequentemente apagar de seu texto toda a força 

do trabalho escrava que a alavancou economia do Brasil escravagista e que possuía presença 

social e histórica na cidade do Rio de Janeiro daquela época. 

Em um panorama em que se concebe uma representação estereotipada e negativa do 

negro, esta literatura produzida está sob uma objetiva de autoria branca e torna-se necessário 

entender que desta forma, “os descendentes de escravizados são utilizados como temática 

literária predominantemente pelo viés do preconceito e da comiseração. A escravização havia 

coisificado os africanos e sua descendência” (CUTI, 2010, p.  9). Pontua-se então, que essa 

literatura de representação negativa do negro legitimou a hegemonia do branco como reflexo 

e reforço das relações sociais e de poder, que atuou no sentido de negar complexidade e 

profundidade a personagens africanas e afro-brasileiras, também lhes negou a total 

humanidade reforçando o processo de coisificação evidenciado por Cuti (2010). 

Negar a importância da representação ficcional e ainda estigmatizar toda uma parcela 

da população de uma nação, como no caso da população afro-brasileira, a papéis secundários 

de forma pejorativa, acaba por reforçar estereótipos e preconceitos já difundidos. Ainda mais 

no século XIX, período em que as teorias de superioridade racial ganharam mais espaço no 

ambiente intelectual, usando da ideia de falsa ciência como força de legitimação da 

inferioridade dos africanos e afro-brasileiros no Brasil.   

A falta de representação e a estigmatização gera de forma inconsequente um falso 

embasamento reforçado pela pseudociência raciológica, que influenciou e ainda influencia os 

defensores da ideia de inferioridade racial. Esses defensores tendem, por sua vez, a 

desconsiderar e deslegitimar a humanidade e promoção de igualdade entre indivíduos brancos 

e não-brancos. Através desse juízo de inferiorização ao “discriminar os descendentes dos 

escravizados era uma necessidade para se manter o poder e a posse” (CUTI, 2010, p. 57), não 

só no século passado, mas também na contemporaneidade, em que o discurso racista se dá 

também em forma da negação de espaço e silenciamento, ou ainda no princípio da ausência, 

como é destacado pela escritora afro-portuguesa Grada Kilomba (2020). 

Para Kilomba (2020), é com o princípio da ausência que espaços brancos são 

mantidos como brancos, o que, por sua vez, tornam a branquitude e as ideias propagadas por 

ela, a norma. A norma e a normalidade vigentes, na perspectiva da branquitude, é o fator 
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indicativo de quem poderá representar a verdadeira existência humana. As reflexões propostas 

por Kilomba (2020) são similares as feitas por Cuti (2010), mesmo que suas obras estejam a 

uma década de distância, ambas convergem para um ponto afirmativo em comum: silenciar a 

voz do sujeito negro foi e é um meio de controle. Esse meio de controle torna-se evidenciado 

no espaço literário a partir da reprodução do discurso pautado em estereótipos e na negação da 

complexidade humana dos personagens africanos e afro-brasileiros. 

Não se deve esquecer que há pouco tempo, apenas cinco ou seis décadas atrás, fosse 

na literatura ou em outras mídias, na grande maioria das vezes, a imagem do afro-brasileiro se 

encontrava continuamente modelada por meio de preconceitos e estereótipos negativos 

advindos da cultura da branquitude, fato similar ao que acontecia nas obras escritas por 

autores brancos, trazidas anteriormente no recorte temporal do século XIX. 

Os dias contemporâneos não se situam tão distantes da situação do século XIX 

elencada por Fonseca (2014). As pesquisas literárias da escritora e crítica literária brasileira 

Regina Dalcastagnè (2014, 2017) mostram que a literatura contemporânea produzida no 

Brasil reflete, nas suas ausências, o apagamento e o silenciamento da população negra, “que 

séculos de racismo estrutural afastam dos espaços de poder e produção de discurso. São 

poucos os autores negros e poucas também as personagens” (DALCASTAGNÈ, 2014, p. 

309).  

As pesquisas de Dalcastagnè (2014) revelam que a maioria esmagadora dos autores 

publicados pelas grandes editoras é de escritores brancos e que nos textos publicados ainda 

reside a propagação dos estereótipos, pois como observa a pesquisadora ao dizer que “os 

negros são humanos parece ser ainda uma necessidade, quando se percebe que sua 

animalização se mantém como um recurso literário” (DALCASTAGNÈ, 2014, p. 323).  Os 

levantamentos das pesquisas de Dalcastagnè (2014) apontam que os preconceitos 

direcionados para as pessoas negras ainda circulam em nossa sociedade, camuflados ou de 

maneira mais explícita. Assim, vemos que o pensamento do preconceito racial ainda existe 

enraizado no grande mal ocasionado pelo processo colonial escravagista, o que também 

resultou em silenciamento das vozes afrodescendentes. 

Grada Kilomba (2019), também já refletiu sobre o motivo pelo qual o afro-descente, 

como sujeito, foi e continua a ser silenciado do ponto de vista colonial. A resposta de 

conclusão para as reflexões de Kilomba (2019) resulta no choque e na negação de “um outro 
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ponto de vista”, em que o detentor do poder, o homem branco colonialista, estaria exposto a 

verdades incomodas, “negadas, reprimidas e guardadas como segredos” (KILOMBA, 2019, p. 

41). Verdades, estas, que vão contra as negações deste opressor com relação a voz artística do 

sujeito afrodescendente, que está carregada de denúncias. Verdades que indicam a 

precariedade do período colonial e suas consequências.  O que Grada Kilomba aponta, é um 

fator que se aplicado à visão e contexto da afrodescendência, fortifica ainda mais a ideia de 

construção da contra narrativa da diáspora negra, que se instaurou à margem das visões da 

cultura branca dominante e que evoca para si o direito a voz. 

A pesquisadora Djamila Ribeiro (2019) afirma “quando pessoas negras estão 

reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida” (RIBEIRO, 

2019, p. 25). A fala de Djamila Ribeiro ocasiona a reflexão sobre a importância de se pensar 

no rompimento da voz única de valores de branquitude, e que nessa ruptura se revele a 

urgência pela quebra dos silêncios instituídos pelo colonizador. 

Cuti (2010) observa que alguns grupos brancos, cujas mentes ainda reina o 

pensamento colonial racistas, não desejam a formação de heróis ou personagens negros 

dignos de complexidade, pois a instauração dessa possibilidade de construção literária de voz, 

identificação e representatividade, acabaria por assim entregar a função de transformação da 

literatura, já que essa função de transformação levaria a este leitor afro-brasileiro a refletir 

sobre si e sobre as “suas próprias dificuldades, e sobre os problemas sociais, provocaria nele 

desejo de mudança” (CUTI, 2010, p. 28). Deste modo, a função da literatura não seria mais 

apenas de caráter de entretenimento, mas sim, fonte de reflexão do sujeito afro-brasileiro, da 

sociedade e do mundo construído em torno de si. 

Cuti (2010) também já assegurou que a batalha entre antigos escravizados e os 

senhores de escravos apenas mudou de roupagem, com a passagem e os eventos ocorridos no 

Brasil entre os séculos XIX e XX, e ainda perduram nessas duas décadas do século XXI. Para 

o professor e pesquisador, o preconceito incutido contra a população afro-brasileira é 

dissimulado e “persiste firme com suas escaramuças, porque a ideologia de hierarquia das 

raças continua, segue mudando de cor como os camaleões adaptando-se a situações novas, 

com manobras da hipocrisia sempre mais elaborada” (CUTI, 2010, p. 8).  

Desde a época do Brasil colonial, o trabalho dos afro-brasileiros se faz presente em 

praticamente todos os campos da atividade artística, mas nem sempre obtendo o 
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reconhecimento. Desta forma, apreende-se que ao percorrer os caminhos da historiografia 

literária brasileira se encontrará a existência de vazios e omissões que apontam para a recusa 

de muitas vozes hoje esquecidas ou desqualificadas, quase todas oriundas das margens do 

tecido social afro-brasileiro. 

O trabalho realizado pelos precursores da literatura afro-brasileira, partindo de Luiz 

Gama, Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis e Lima Barreto, e outros autores que se 

sucedem nas gerações futuras de escritores afro-brasileiros, inclui as pessoas africanas e afro-

brasileiras como protagonistas de suas narrativas, dando-lhes voz e legitimando seu discurso 

pautado na experiência coletiva da diáspora negra. Diante deste processo de representação e 

construção, destaca-se que, para Conceição Evaristo (2011), esse protagonismo reflete, à luz 

do ponto de vista do narrar interno, um sentimento positivo de etnicidade que atravessa o texto 

dos escritores e escritoras afro-brasileiras. 

Para Evaristo (2011), os personagens criados por escritores afro-brasileiros são 

concebidos no texto sem a intenção de esconder sua identidade negra afrodescendente e 

muitas vezes são apresentados a partir de uma valorização da pele, dos traços físicos, das 

heranças culturais de povos africanos e da inserção e exclusão que os afrodescendentes 

sofreram e ainda sofrem na sociedade brasileira. Na perspectiva da escritora, “o processo de 

construção de personagens e enredos destoam dos modos estereotipados ou da invisibilidade 

que os negros e mestiços são tratados pela literatura brasileira em geral” (EVARISTO, 2011, 

p. 135). 

A partir da ideia de lugar de enunciação, os escritores afro-brasileiros são 

representantes socialmente situados, que no sentido político da palavra, assumem a função de 

porta-vozes. Esses criadores literários fazem as suas criaturas-personagens ganharem voz por 

meio de seus textos (DALCASTAGNÈ, 2017), mas tendem a ser historicamente 

marginalizados por uma estrutura que entende a linguagem, a voz e a representação como 

mecanismos de manutenção do poder, desde os tempos da escravidão. Os escritores afro-

brasileiros não pensam as questões raciais de fora ou como um recorte. As obras desses 

autores são firmadas diante de uma perspectiva interna, íntima, com sua subjetividade e 

percepção própria, e isto reflete na criação de personagens que destoam dos conceitos de 

construção de branquidade. 
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Os autores afro-brasileiros empregam em seus personagens uma forma para romper 

com o preconceito existente na produção textual dos escritores brancos. Esses autores fazem 

do próprio preconceito e da discriminação racial temas de suas obras. Os personagens por eles 

construídos apontam as consequências de séculos de discriminação e inferiorização. Assim 

sendo, a atitude do autor afro-brasileiro demarca o ponto diferenciado de emanação do 

discurso, o lugar do oprimido presente no gesto ousado da construção literária, que tem na 

denúncia dos preconceitos e de outas mazelas herdadas da escravidão um dos pontos 

constituintes de seu projeto literário. 
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CAPÍTULO 2 

 

O conto afro-brasileiro: Percurso, longevidade e resistência 

 

Mas como ainda estamos longe de ser livres! Como ainda nos enleamos nas 

teias dos preceitos, das regras e das leis! 

 (Lima Barreto, “Maio”, 04/05/1911). 

 

2.1 A herança da tradição oral no conto afro-brasileiro 

Para falar do conto afro-brasileiro, é necessário fazer uma breve digressão às 

civilizações dos povos originários do Continente Africano.  É sabido que as civilizações 

africanas eram, no geral, culturas de tradição oral. Mesmo onde existia a escrita; como na 

África ocidental, muitas vezes, a escrita ficou destinada a um plano secundário (VANSINA, 

2010). A professora e pesquisadora Vanda Machado (2006) defende que para essas 

civilizações: “a palavra é um bem. A fala é vida, é ação. É sopro que transforma [...]. No 

universo africano tudo fala, e pela palavra tudo ganha força, forma e sentido, e orientação 

para a vida” (2006, p. 80).  Dessa forma, é possível entender que toda literatura 

afrodescendente está enraizada na tradição oral, e como um testemunho, é transmitida 

verbalmente de geração em geração. (VANSINA, 2010). 

Vanda Machado (2006) destaca que a tradição oral foi e é a grande escola da maioria 

dos povos africanos. Nessa ótica aprende-se observando a natureza, aprende-se ouvindo e 

contando histórias. Nas culturas africanas, tudo é “História”, tudo é “narrativa”. Para essa 

pesquisadora nas culturas tradicionais africanas, a própria vida vivente era considerada 

também um processo contínuo de educação.  

A supervalorização da palavra falada, enraizada na cultura oral dos diversos povos ao 

norte e ao sul do Saara, era algo tão precioso que a tradição oral confere um status social 

especial, para aqueles que carregam a profissão e o dom de contar histórias. A tradição oral os 

destina a uma casta apropriada, considerada guardiã da palavra; a casta dos griots. Os griots 

“são trovadores que reúnem tradições em todos os níveis e representam os textos 
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convencionados, diante de uma audiência apropriada, em certas ocasiões – casamento, morte, 

festa na residência de um chefe, etc”. (VANSINA, 2010, p.150).  

Amadou Hampeté Bâ, escritor africano, natural do Mali, afirma que a poesia lírica e os contos, 

que animam as recreações populares, eram contados e cantados pela classe dos griots, “a quem era 

destinado as fichas imateriais do catálogo da tradição oral [...], provérbios, contos, lendas, mitos” 

(HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 209).  Hampeté Bâ revela também que os contos, por exemplo, possuem 

uma trama básica, à qual, o narrador pode acrescentar floreados, desenvolvimentos ou ensinamentos 

adequados à compreensão de seus ouvintes. Nessa ótica, entende-se que o conto inicialmente além da 

função de entretenimento, carregava também a função de educar. Nesse aspecto, na tradição oral 

africana, o conto servia para ilustrar, ensinar e distrair o público dos griots. Esse contador de história 

da tradição oral africana é um mestre, um iniciador da criança, do jovem e até do adulto (MACHADO, 

2006). 

Eduardo de Assis Duarte (2020) destaca que, uma vez que capturados pelos 

traficantes, os africanos eram forçados a andar em círculo em volta de uma determinada 

árvore, a árvore do esquecimento. Duarte (2020) elucida que, além do sequestro dos corpos, o 

sistema de escravidão tentava impor ao escravizado o sequestro da memória, em que o bizarro 

“ritual” tinha o intuído de apagamento dos laços como família, comunidade, costumes e 

tradição. Mesmo assim, o doloroso sequestro diaspórico não foi capaz de apagar por completo 

a memória ancestral do africano vitimado pelo exílio além-mar e a escravidão. 

O professor, pesquisador e poeta piauiense Elio Ferreira Souza (2017), ressalta que 

“os africanos não chegaram às Américas como um saco vazio, completamente desprovido de 

suas memórias, como é visível entre nós a presença de narrativas, canções populares, cantos 

religiosos, religiões, lendas e mitos africanos” (SOUZA, 2017, p. 86). O pensamento de Elio 

Ferreira comunga com a ideia de processo de hibridização proposto por Eduardo de Assis 

Duarte (2014) e outros autores. Sob a ótica do primeiro, entende-se, então, que longe de sua 

terra, origem e povo, cada homem e mulher africano que sobreviveu a travessia do Oceano 

Atlântico para as Américas se torna um depositário da memória narrativa ancestral, que por 

sua vez, também significa manter viva a dinâmica do “Griot em Diáspora” (SOUZA, 2017). 

No “Novo Mundo os negros se reinventaram num novo ser negro, fundindo o mito, o 

imaginário, o que lhes restara dos fragmentos da consciência africana com o novo 

aprendizado, este adquirido na terra do cativeiro” (SOUZA, 2017, p. 86). Os cativos 

trouxeram consigo sua cultura de tradição oral, cantos e narrativas para às Américas. Aqui 
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resistiram e reinventaram essas narrativas como estratégia para manter o fio condutor à mãe 

África durante os quase três séculos e meio de trabalhos forçados. 

A contista e romancista afro-brasileira Ruth Guimarães (2020) em seus estudos de 

coleta de contos de origem africana existente no Brasil assegura que “contar histórias é, 

profissão e missão” (2020, p. 14). A fala da romancista faz alusão direta à figura dos Griots, 

destacados por Hampeté Bâ (2010) e Vansina (2010). Ruth Guimarães (2020) também 

compartilha da ideia de que o Continente Africano não ficou ilhado, mas, que sofreu 

influência exterior, possivelmente advinda da Europa, pois muitos dos contos “tradicionais” 

colhidos pela autora em nosso país, possuem narrativas similares ou variantes muito próximas 

em algumas partes do continente europeu, mesmo que suas etnias originarias sejam de países 

como Guiné, Angola e Moçambique (GUIMARÃES, 2020). Esses contos chegaram ao país 

por intermédio dos milhões de africanos recém escravizados, que foram trazidos para o Brasil 

no período compreendido entre o século XVI e o século XIX.  

Ruth Guimarães também observa que até mesmo os contos de origem tradicional 

portuguesa no Brasil “ficaram imediatamente coloridos e modificados, adaptados que foram 

pela grande caudal da África (GUIMARÃES 2020, p. 11). Essa autora reafirma a ideia acerca 

do processo de hibridização da cultura africana diaspórica, pois “diferentemente do que foi 

divulgado em alguns textos, os africanos trouxeram histórias e culturas diferenciadas que aqui 

entraram em contato entre si e com as culturas indígenas e portuguesa” (MACHADO, 2006, 

p. 90). 

Trazidos para o Brasil, os contos africanos têm como principais propagadores as 

mulheres africanas e afrodescendentes (GUIMARÃES, 2020), em especial a figura da “Mãe 

Preta”, “aquela que vivia a sua condição de escravizada dentro da casa-grande. Essa mulher 

tinha como trabalho escravo a função forçada de cuidar da prole da família colonizadora” 

(EVARISTO, 2020, p. 29-30). A essas mulheres tidas como Mães Pretas, estava imposto o 

papel de ama de leite, do preparo da comida dos bebês brancos e tudo mais que fazia parte dos 

serviços domésticos das antigas e opulentas casas-grandes senhoriais. 

Segundo Conceição Evaristo (2020), para a mulher negra escravizada, tida como “Mãe 

Preta”, era destinado, o momento de distrair os jovens senhores, no que a escritora chama de 

momento de “contar histórias para adormecer os da casa-grande” (EVARISTO, 2020, p. 30). 

Nessa ocasião, destaca Conceição Evaristo (2020), que o corpo escravizado, dessa mulher, se 

encontraria cerceado em suas vontades, em sua liberdade de calar, silenciar ou gritar, mas 
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devia estar em estado de obediência constante para cumprimento dessa pesada tarefa a mais: 

“a Mãe Preta se encaminhava para os aposentos das crianças para contar histórias, cantar, 

ninar os futuros senhores e senhoras, que nunca abririam mão de suas heranças e de seus 

poderes de mando, sobre ela e sua descendência” (Ibidem, p. 30). 

A cena da figura da “Mãe Preta” evocada por Conceição Evaristo é ilustrada no 

registro memorialístico de Magdalena Antunes (2003). Sob o ponto de vista de uma antiga 

sinhá-moça, e na posição de mulher branca e rica, a autora puxa delicado fio da memória para 

reconstruir novamente os contornos de sua “preta velha”, e evoca; “Patica, minha mãe preta” 

(ANTUNES, 2003, p. 73). A figura da escravizada Patica, está totalmente simulada na 

descrição anterior da escritora Conceição Evaristo: “a Patica sentava-se no chão do alpendre 

da nossa casa de campo, punha no colo o menor dos meus irmãozinhos, os maiores em roda, e 

passava a contar Histórias de Trancoso, invariavelmente começadas: ‘Foi um dia...” (Ibidem, 

p. 78).   

A expressão “foi um dia”, presente na fala da mulher negra escravizada pode ser vista 

como uma variante do “era uma vez”, correlacionando assim as narrativas tradicionais dos 

contos contados e disseminados pela Europa. Os grilhões da escravidão não foram capazes de 

sufocar a tradição oral dos negros, pelo contrário, até esse aspecto cultural, foi reinventado e 

hibridizado durante o processo diaspórico que resultou no conto afro-brasileiro. 

Patica, como tantas outras mães pretas, conserva provavelmente a graça e a magia dos 

antigos griots da tradição oral africana.  Encanta as crianças brancas por meio da palavra 

falada ao contar-lhes as histórias e contos da “Moura torta” (ANTUNES, 2003, p.78), do 

“príncipe encantado” (Ibidem, p.78), da “Maria Borralheira” (Ibidem, p.78), do “Rompe 

Ferro, Rompe Nuvens e Corre-mais-que-vento” (Ibidem, p.78), a lenda de “Manoel e Maria” 

e “os Príncipes Diniz e Rosina” (Ibidem, p.80). 

Faz-se perceptível a hibridização na readaptação dos títulos dos contos “Maria 

Borralheira” e “Manoel e Maria”, que podem ser lidos como variantes de “Gata Borralheira” e 

“João e Maria”, ambos, contos populares muito conhecidos da tradição oral brasileira. 

Pertencentes à oralidade, estas narrativas tradicionais são contos de ensinamento, pois têm a 

função de repassar às crianças brancas lições, assim similares aos repassados pelos griots nas 

aldeias longínquas das terras africanas. Entre as histórias contadas o “conto de Diniz e 

Rosina” (ANTUNES, 2003, p. 104), faz diretamente referência aos contos tradicionais da 
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cultura árabe das Mil e uma noites, pois traz para sua narrativa a figura dos mouros, palácios e 

sultões, possivelmente um sinal da influência arábe em determinadas partes do continente 

africano. 

Os contos e histórias citados na obra memorialística de Magdalena Antunes (Oiteiro: 

memórias de uma sinhá-moça, de primeira edição no ano de 1958), são uma afirmação das 

alegações feitas por Ruth Guimarães (2020). Como observado anteriormente, os contos da 

escravizada, estão adaptados e hibridizados, com influências que vão desde a tradição 

mulçumana, possivelmente proveniente da África-subsaariana (fato este que até 

possivelmente indicaria uma possível origem da escravizada Patica), como também contos 

europeus, estes derivados das populares Histórias de Trancoso portuguesa a qual a autora 

cita, além de “criações” da própria escravizada. 

Diante deste relato é importante evidenciar que não se teve presente no Brasil durante 

o período colonial uma única cultura africana, mas culturas africanas diversas de povos e 

grupos étnicos múltiplos. Portanto, as várias culturas africanas entraram em contato, 

adquiriram características umas das outras (MACHADO 2006) incorporando também parte 

do que foi imposto pelo colonizador como forma de adaptação e sobrevivência. 

 

2.2 O conto literário afro-brasileiro: Precursores 

A partir dos primeiros afro-brasileiros que tiveram acesso as letras e tomaram para si a 

profissão de escritores e que em algum momento de seu percurso literário se dispuseram a 

elaboração de contos, um gênero literário caracterizado tradicionalmente por ser uma 

narrativa curta. Os contos por eles produzidos distanciam-se das lições de moral e concelho da 

Mãe Preta aos infantes senhores brancos, e passa a carregar um teor político-crítico muito 

forte. 

Observa-se de um ponto de vista cronológico, até o presente momento, o gênero conto 

literário que circunda a literatura afro-brasileira, é inaugurado por Machado de Assis no ano 

de 1864 com o texto “Virginius (Narrativa de um advogado)”. Publicado incialmente em 

capítulos no Jornal das famílias, entre julho e agosto de 1864. No conto o leitor se depara 

com a representação de crueldade inerente às relações interraciais do século XIX: Elisa, 

mulher negra, é assediada de forma violenta por Carlos, filho do senhor branco. A 
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personagem diante da situação prefere a morte após sofrer um violento abuso sexual cometido 

pelo senhorzinho. 

No tocante ao assédio e ao abuso sofrido pelo corpo feminino escravizado, a temática 

acaba também por se repetir no conto “Mariana”, publicado também no Jornal das famílias 

no ano de ano 1871, “em plena crise política que envolve a discussão sobre o fim da 

escravatura — postergado em 17 anos com a aprovação da Lei do Ventre Livre” (DUARTE, 

2020, p. 298). A narrativa é contada a partir do ponto de vista de um senhorzinho branco, 

porém o conto é protagonizado pela mulher escravizada, Mariana, que se apaixona pelo filho 

de sua senhora e que ao final acaba por cometer suicídio, em consequência da impossibilidade 

do amor.  

Eduardo de Assis Duarte (2020), destaca que ambas as personagens citadas, 

“personificam a subalternidade afrodescendente punida de modo trágico a partir do momento 

em que a relação de mando/obediência é afetada pelo desejo ou pela paixão” (DUARTE, 

2020, p. 300). Para o autor a violência sofrida por Mariana e Elisa remete a existência de um 

abismo social entre as escravizadas e os seus senhores, e que impede a união interracial não 

violenta e ausente preconceitos.  

Embora que “Virginius” e “Mariana” tragam uma análise contundente para o sistema 

escravagista contemporâneo a Machado de Assis, é no conto “Pai contra Mãe” publicado na 

coletânea de contos Relíquias da casa velha no ano de 1906, que o autor tece de modo ácido e 

direto uma crítica ao sistema e ao não apagamento da memória da escravidão no Brasil. A 

violência da dominação racial percorre a narrativa por inteira. Logo nos trechos iniciais ocorre 

a apresentação dos instrumentos de tortura punitiva: “o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; 

havia também a máscara de folha-de-flandres” (ASSIS, 1906, p. 1). O conto envereda pela 

descrição da família miserável branca; Candido Neves, a esposa Clara e sua tia Mônica, 

personagens que compõem e ilustram o contingente urbano alimentado pelas sobras e os 

favores da classe proprietária senhorial, submetidos em virtude da pobreza, a fazer serviços 

“sujos”, como a captura de escravos (DUARTE, 2020). No outro extremo da tríade colonial se 

encontra Arminda, a escravizada grávida e fugitiva.  

Eduardo de Assis Duarte (2020) infere que tom do discurso machadiano é corrosivo 

nesta narrativa. Ele desvela o caráter sistêmico da violência instalada pelo regime 

escravocrata, que submete os africanos e sua descendência a escravidão e as camadas não 
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proprietárias a pobreza.  O “Pai contra mãe” é um conto que por si só invalida as reiteradas 

afirmativas de que autor foi omisso diante da causa da escravatura (EVARISTO, 2009). 

Machado de Assis faz uso de um discurso que permite um enfoque desmascarado e crítico, no 

qual se evidencia o escravismo como algo nocivo, não apenas aos africanos e seus 

descendentes, mas, a toda sociedade brasileira, desmentindo a falsa ideia de que a 

escravização foi algo benigno para o nosso país.  

A escritora Maria Firmina do Reis, além de ter sido a primeira romancista afro-

brasileira, também tem o papel de primeira escritora afro-brasileira a publicar um conto. 

Maria Firmina, então dá ao escravizado o protagonismo narrativo. O conto “A escrava” 

(1887) foi publicado no “auge da campanha abolicionista” (DUARTE, 2004), no terceiro 

número da Revista Maranhense na cidade de São Luís, (este periódico circulou no Maranhão 

e com o qual a escritora colaborou em seu segundo e terceiro número).  “O texto denuncia as 

injustiças oriundas do sistema escravagista brasileiro e chama a atenção para as condições 

subumanas às quais os cativos haviam sido relegados” (ZIN, 2017, p. 142), contradizendo 

mais uma vez o discurso colonizador de que a escravidão foi algo benévolo aos africanos.  

Cuti (2010) afirma que neste conto Maria Firmina dos Reis revelou mais precisamente 

sua condição de autora afro-brasileira sensibilizada para com o processo da abolição. O 

enredo criado por Maria Firmina é narrado pelo prisma de uma senhora branca abolicionista e 

trata de um drama de uma mãe escravizada perseguida que, por fim, morre ao lado do filho, 

também escravizado, narrando a perda anterior de dois outros filhos, arrancados de seus 

braços pelo seu senhor.  

Cuti (2010) também defende que a narração proposta pela autora maranhense 

aprofunda o drama dos escravizados, por uma situação melodramática, aos moldes de um 

abolicionismo pioneiro. Na narrativa do conto “A escrava” (1887) “a humanidade das 

personagens é realçada com simpatia, permitindo ao leitor não apenas ser levado pela 

comiseração, mas também confrontar-se com o tolhimento da humanidade dos escravizados” 

(CUTI, 2010, p. 31). 

O conto de Maria Firmina contém igualmente ao romance Úrsula (1859), o 

testemunho de uma velha cativa, representada agora na personagem Mãe Joana. O texto da 

autora maranhense revela uma voz africana que traz para a literatura brasileira o sentido 

suplementar configurado pelo traço ancestral oriundo de um outro continente e de uma outra 
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civilização, aparentemente deixada para trás e, talvez por isso mesmo, fortemente recalcada 

pelo discurso hegemônico (DUARTE, 2004).   

Segundo Eduardo de Assis Duarte (2004), através de Mãe Joana, Maria Firmina 

carrega o conto de uma historicidade subversiva frente aos estereótipos do bom senhor e do 

escravo contente. A personagem escravizada assim como Mãe Susana (do romance Úrsula) 

está a lembrar ao leitor do século XIX que a África não foi esquecida, não ficou para trás e 

muito menos é uma página virada. A África se encontra presente no relato de Mãe Joana, que 

se mostra carregado de uma autoridade forjada pelo testemunho que ganha uma dramática 

autentica com uma força narrativa que só se encontra paralelo nos escritos de Lima Barreto e 

nos contos machadianos “Pai contra Mãe” e “Mariana” (DUARTE, 2004). 

Com uma produção de contos vasta, Lima Barreto costumava publicar seus contos 

como apêndices dos seus romances, ocorrendo ocasionalmente publicações em jornais e 

revistas da época (SCHWARCZ, 2010). A exemplo de Machado de Assis, Lima Barreto, 

também, se dedicou a elaboração, organização e publicação de um livro especifico deste 

gênero: a coletânea denominada Histórias e Sonhos publicados no ano de 19202 (OLIVEIRA 

e RODRIGUES, 2016).  

O Livro é composta de narrativas caracterizadas pelos aspectos crítico-sociais. Trata-

se de uma coletânea de contos que se realiza no tom de denúncia ao mundo de injustiças 

sociais e corrupções (SANTOS, 2018). A obra conta com uma seleção de 19 contos, e como o 

autor afirma no texto “Amplius!” que prefacia o livro, essa é uma “coletânea de contos e 

fantasias de várias épocas e coisas de minha vida” (BARRETO, 1920, p. 1). E por tratar das 

“coisas da vida” do escritor, a temática do preconceito e das dificuldades enfrentadas pelos, 

afro-brasileiros descendentes de escravizados está em evidencia nos contos “O moleque” e 

“Clara dos Anjos”. 

Em “O moleque”, conto que inaugura a coletânea, Lima Barreto narra a história de 

uma mãe afro-brasileira (Dona Felismina) e seu filho (Zeca), em frente ao cenário pobre do 

subúrbio. O conto revela muito sobre as condições as quais os antigos remanescentes de 

                                                           
2 Publicado pela editora de Gianlorenzo Schettino e posteriormente no ano de 1956 pela editora Brasiliense 

através da organização das “Obras de Lima Barreto” por Francisco de Assis Barbosa com a colaboração de 

Antônio Houaiss e M. Cavalcânti Proença (SANTOS, 2018). 

. 
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escravos e sua descendência foram colocados. Neste conto o autor “retratou uma população 

de excluídos sociais” (NASCIMENTO, 2018, p. 1). Diante de preconceitos Lima Barreto 

revela personagens femininas essencialmente humildes de profissões (a lavadeira, a 

vendedora ambulante, a prostituta) e também o caráter da discriminação sofridas pela criança 

negra suburbana. 

A temática de “Clara dos Anjos” centra-se no preconceito que é incutido as moças 

negras de origem pobre que existiam e existem nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. O 

conto fazia parte de um projeto maior, que Lima Barreto começou a trabalhar por volta de 

1904, à mesma época em que o literato escrevia o romance Recordações de Isaías Caminha 

(LIMA, 2017). Com o desejo confessado de escrever um painel da sociedade escravagista do 

século XIX, Lima Barreto publica o conto “Clara dos Anjos” em Histórias e sonhos, 

mostrando “o dilema da mulher afrodescendente diante do preconceito racial, da exploração 

sexual e da miséria socioeconômica” (LIMA, 2017, p. 3).  

Os contos “Clara dos Anjos” e “O moleque”, refletem em seu enredo o abandono, o 

sofrimento e a ausência de perspectivas dos afro-brasileiros ficcionados por Lima Barreto no 

período de sua inserção social, poucas décadas após a abolição da escravatura no Brasil. Os 

personagens destes textos estão embaixo do estigma da cor “no momento em que as elites que 

se assenhoraram do poder andavam namorando as ideologias racistas europeias, dando livre 

curso ao acirramento do preconceito racial e social contra negros” (LIMA, 2017, p. 2). Sem o 

reconhecimento de sua cidadania e direitos mínimos, os outrora escravizados não gozam dos 

ideais de igualdade da República, são excluídos, marginalizados pelos brancos que 

condenaram gerações inteiras de africanos e afrodescendentes ao cativeiro durante séculos e 

agora os condena também a miséria. 

Os contos afro-brasileiros citados são peças chave de resistência e crítica dos autores 

afro-brasileiros. Segundo Antônio Marcos dos Santos Cajé (2017), a literatura produzida 

através contos afro-brasileiros apresenta-se como um aspecto intensificador da escala do 

imaginário e do real, como acervo memorial histórico e cultural para a sociedade brasileira. 

Na perspectiva defendida por Cajé (2017) entende-se que se até certo momento histórico foi 

negado representação e humanidade aos africanos e afro-brasileiros na literatura, a partir da 

escrita de precursora de Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis e Lima Barreto, estes 

contos tomam para si a função de protesto e denúncia, afastando-se do viés de entretenimento 
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para os senhores brancos e encarnam na escrita destes autores um aspecto político, cheio de 

voz , que retrata os horrores da escravidão e também suas sequelas.  

Apoiado no pensamento de Conceição Evaristo (2020) e no conceito de escrevivência, 

que engloba seus textos e de outros escritores afro-brasileiros, percebe-se que os autores afro-

brasileiros se apropriam do valor da escrita, para construir contos que não são mais “para 

adormecer os da casa-grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos” (EVARISTO, 2020, p. 

30). Acorda-los, com sua voz, outros tempos oprimida e silenciada mediante violências do 

corpo e psicológicas que ainda são presentes e constantes na realidade de uma grande parcela 

de afro-brasileiros. 

 

2.3 A semente forte: A História como marcador do conto afro-brasileiro 

O professor Octávio Ianni (2014) afirma que a inspiração básica, na formação da 

literatura afro-brasileira, é o movimento social negro. Para o pesquisador esse movimento é 

compreendido em um sentido lato, que transcende o presente, resgata o passado. Deste modo 

o movimento desvenda as relações entre a colônia, o império, a República e as raízes 

presentes no Continente Africano, conferindo assim um aspecto de historicidade a esta escrita 

literária. A luz do pensamento de Ianni (2014) e por consequência, esta característica de 

historicidade também se entende ao que abarca o conto afro-brasileiro. 

A historicidade presente nos contos afro-brasileiros é uma ideia que também é 

compartilhada pelo professor e contista Muniz Sodré (2005). Para o autor os contos se 

limitam a contar a visão/versão de um grupo específico, sobre a causa de suas vicissitudes 

históricas. Para Sodré (2005), é na imediatez na deste texto literário, na aparência da narração 

que essa “historiada” aparece e conta com dois elementos cruciais: o primeiro é as relações de 

poder do europeu com africano; e o segundo refere-se ao o descuido das obrigações, origem 

do infortúnio e das mazelas direcionadas aos afro-brasileiros.   

Sodré (2005) destaca que “na realidade, ao falar da supremacia (pela força, pela 

ideologia) de um campo de poder “branco” [...], o conto reitera a persistência de uma cultura 

negra” (SODRÉ, 2005, p. 89). O pensamento de Sodré comunga para a ideia de que os contos 

produzidos por autores afro-brasileiros semeiam um pensar particular de um sujeito 
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subalterno para um coletivo; de modo que impulsiona personagens, passagens e situações 

históricas do grupo populacional africano e afro-brasileiro escravizado e sua descendência.  

Estas situações ilustradas constituem-se como retratos da escravidão e pós-abolição 

como por exemplos os contos “A escrava” (1887) e “O pai contra mãe” (1906) responsáveis 

por descrever perfeitamente a situação e o tratamento conferido a aqueles que foram 

escravizados. E ainda os contos com temática racial escritos por Lima Barreto que narram 

com acides a conjuntura dos remanescentes de escravizados e seus descentes em um país 

extremante racista.  

O pesquisador Antônio Marcos do Santos Cajé (2017) defende que a maior pertinência 

da literatura e da história pelos contos afro-brasileiros reside no âmbito da cultura afro-

brasileira que lida com questões de âmbito historiográfico, político e estético. Nessa 

perspectiva adotada pode-se afirmar que desde os primeiros contos escritos ainda no século 

XIX até os dias contemporâneos, estes contos funcionam de maneira conscientizadora, 

resgatando a função transformadora da literatura apontada por Cuti (2010).  Cajé (2017) 

acredita que a história, como parte do marcador do gênero conto, resgata a memória do povo 

afro-brasileiro, em um espaço que compreende e abarca a diáspora África/Brasil e possibilitou 

a essa literatura ampla formas de análises e reflexões pelas diversidades culturais: seja pela 

religião, pela política, pela estética.  

“A escrava” (1887), “Mariana” (1871), “O pai contra a mãe” (1906), “O moleque” 

(1920) e “Clara dos Anjos” (1920) são contos-sementes. Exemplos de algo que encarnaria um 

movimento social vinculado a literatura e que tem seu remanescente sobrevivente a 

publicação dos Cadernos Negros3. Criado em 1978, a série Cadernos Negros é publicada 

anualmente e ininterruptamente desde então. Maria Nazareth Soares Fonseca (2006) afirma 

que a proposta inicial da publicação Cadernos Negros é trabalhar a relação entre literatura e 

as motivações sócio-políticas frente a uma da expressão literatura produzida por 

afrodescendentes para nomear uma expressão literária afro-brasileira que se fortalecia com as 

lutas por liberdade no continente africano durante a década de 70 do século XX.  

                                                           
3 Embora que a temática principal desta pesquisa seja o gênero conto, salienta-se que a série Cadernos Negros 

são coletâneas anuais publicadas pelo grupo Quilombhoje de Literatura. As coletâneas reúnem diversos autores, 

de diferentes cidades e regiões do Brasil, que financiam a publicação da coletânea. A cada ano a coletânea 

prioriza um gênero textual: contos, poesia, crônicas (FONSECA, 2006). 
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Para a autora os primeiros textos da coletânea buscam, como desconstruir uma 

tradição literária que exclui a produção literária marcadamente política.  Desta maneira a luz 

do pensamento do pensamento de Fonseca (2006), os Cadernos Negros, vão na contramão da 

literatura legitimada e assumem “a rebeldia de segmentos da população negra em sua luta 

contra a chamada democracia racial” (FONSECA, 2006, p. 14). 

Hoje, em nosso país essa série de publicações é um dos principais projeto que publica 

textos exclusivamente de contistas afro-brasileiros com regularidade em um mercado editorial 

que a décadas, até então, vem se mantendo majoritariamente branco, com foi apontado por 

Regina Dalcastagnè em sua pesquisa Literatura brasileira um território contestado (2017). 

Nesse âmbito excludente, os autores dos Cadernos Negros buscaram dar visibilidade à sua 

produção e ampliar a reflexão sobre a condição de trabalho dos escritores afro-brasileiros 

sobre a circulação de seus textos, a marginalidade dessa produção e a linguagem com que se 

expressam (FONSECA, 2006). 

A iniciativa dos Cadernos Negros é situada “no âmbito da consciência e símbolos da 

cultura negra” (CAJÉ, 2017, p. 8) e revela autores que apesar da grade talento e afinco para o 

ficcional, não são notados por grandes editoras, e muitas vezes acabam por publicar seus 

escritos de forma independente, o que impede de muitos destes contos chegarem ao grande 

público. Os autores da publicação dos Cadernos Negros estão inseridos em uma produção, 

que a criação literária é mais preocupada com a função social do texto, “interessa-lhes, 

sobretudo, a vida dos excluídos por razões de natureza étnico-racial” (FONSECA, 2006, p. 

17). Conferindo assim um caráter histórico e documental para esses escritos de modo que a 

relação entre cor da pele dos sujeitos e a exclusão passa a característica recorrente na 

produção literária denominada pela crítica como afro-brasileira. 

Embora críticas e denúncias quanto à situação de exclusão e discriminação dos 

africanos e afro-brasileiros tenham sido realizadas nos contos dos escritores Machado de 

Assis, Lima Barreto e Maria Firmina dos Reis, ainda no século XIX e primeiras décadas do 

século XX, é apenas na contemporaneidade que essas denúncias através do conto ganham 

maior projeção em escritos de diversos autores dos Cadernos Negros, que tem na denúncia do 

preconceito racial, do descaso para com a população afro-brasileira e pobre um dos pontos 

constituintes de seus contos literários. Estes autores e autoras como afro-brasileiros “lidam 

com a ficção, a partir de suas realidades” (CAJÉ, 2017, p. 5), fundamentando assim o narrar 

interno do sujeito afro-brasileiro, assim como também a escrevivência evidenciada por 
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Conceição Evaristo (2020), ambos cunhados e reforçados no ponto de vista de um 

autor/sujeito que reconhece sua ascendência africana e que leva as vias de seu texto os 

problemas dos afrodescendentes, de modo a focalizar situações que são vivenciadas 

diariamente  por seus semelhantes. 
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CAPÍTULO 3 

 

Lima Barreto e a escrita de um novo velho Brasil 

 

Os negros fizeram a unidade do Brasil. O negro é recente na terra. Os negros 

quando ninguém se preocupava com arte no Brasil eram os únicos (Gonzaga 

Duque, Arte brasileira). Os produtos intelectuais negros e mulatos, e brancos 

não são extraordinários, mas se equivalem, quer os brancos venham de 

portugueses, quer de outros países. Os negros diferenciam o Brasil e mantêm 

a sua independência, porquanto estão certos que em outro lugar não têm 

pátria [...] A capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos 

brancos, a posteriori.   

 

(Lima Barreto, Opiniões do Gomensoro, 2010, p. 602) 

 

3.1 A obra barretiana mostra a face do novo velho Brasil 

Inteligente, afro-brasileiro, pobre, incompreendido e considerado louco por conta de 

problemas com a bebida alcoólica. Afonso Henriques de Lima Barreto nasce em 13 de maio 

de 1881 e morre em 01 de novembro de 1922 (BARBOSA, 1981). Morre no ano em que o 

Brasil estaria entrando em uma nova era, a era modernista, regida pelos princípios e ideais 

inicialmente propagados e levados a público na Semana de arte moderna de 1922, que se 

pretendia com um sentimento de uma renovação estética e a elevação de uma brasilidade e 

suas interpretações ligadas ao sentimento e representação da verdadeira gente brasileira nas 

artes plásticas, música e também no fazer literário.  

Lima Barreto faz parte de uma geração um pouco anterior de intelectuais que 

presenciou no país um cenário que tinha como plano de fundo os desdobramentos da abolição 

da escravatura juntamente com a instituição da República.  Lima Barreto foi um escritor que 

olhava para o mundo de seu tempo, observava a vida e a narrativa dos usos e dos costumes. 

Ao fazer isso, ele acaba por compreender as transformações sociais de seu momento e seus 

possíveis desdobramentos projetados nas gerações futuras.  

A pesquisadora Fernanda Felisberto (2021) defende que a trajetória intelectual deste 

escritor sempre esteve marcada pelo compromisso com os ex-escravizados e seus 

descendentes, por todas as implicações que a abolição e a República poderiam representar 



45 

 

para a população afro-brasileira. Nessa perspectiva, entende-se, que Lima Barreto foi um 

escritor que se esforçou, não apenas para discutir as transformações complexas da sociedade 

brasileira, como a instituição dos valores republicanos e a falsa integração da população afro-

brasileira à sociedade, mas também, ao criticar abertamente tais transformações.  

O professor e pesquisador Felipe Botelho Corrêa (2017) afirma que Lima Barreto foi 

levado a frustração por não testemunhar os valores de igualdade da Lei Áurea de 1888 e da 

República. Para o pesquisador o autor entrou em uma espécie de “cruzada literária contra as 

ideias e práticas elitistas de mentalidades que ainda reproduziam o regime colonial, 

formulando sua prosa contra alvos que precisavam ser confrontados” (CORRÊA, 2017, p. 6). 

Dentre esses alvos, destacam-se em toda sua vasta obra a abordagem do tratamento desigual e 

ausência de direitos da população pobre e afro-brasileira. 

Neto de escravizados dos dois ramos da genealogia (BARBOSA, 1981; 

SCHWARCZ, 2017), ainda durante a infância o escritor testemunha no ano de 1888, no dia 

13 de maio, dia do seu aniversário de 7 anos de idade, a missa campal da assinatura da Lei 

Áurea. Anos depois, ele relembra esse momento no texto “Maio”: “Jamais, na minha vida, vi 

tanta alegria. Era geral, era total; e os dias que se seguiram, dias de folganças e satisfação, 

deram-me uma visão da vida inteiramente de festa e harmonia” (BARRETO, 1911, p. 2). 

Embora que embebido na felicidade momentânea e diante da simbologia que acomodam os 

dois eventos, faz-se notório para o autor e para a população afro-brasileira da época, que a 

assinatura desta lei não constava com nenhum tipo de amparo, qualquer subsídio ou sequer 

algum projeto que se interessasse minimamente em integrar o grande contingente de ex-

escravizados a sociedade. 

Aos olhos do pensamento dominante de intelectuais e personalidades influentes do 

final do século XIX, a população afro-brasileira torna-se um grande problema nacional a 

partir do fim do regime escravocrata. Desta forma "o negro passa, no período pós-abolição a 

ocupar o não lugar social" (LOPES e SILVA, 2017, p. 3), isso porque, antes da Lei Áurea ser 

assinada, a população africana e afro-brasileira tinha um papel social bem definido: ser 

escravizada, utilizada como mão de obra, quase sem custos, ao dispor e bel-prazer da elite 

colonial nos centros urbanos e nas fazendas do interior do país. O quadro geral da sociedade 

brasileira dos fins do século XIX vai se transformando rapidamente conforme os processos de 

urbanização e a vinda de imigrantes europeus. No entanto, paralelamente os antigos 
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escravizados não são absorvidos pelo sistema trabalhista e acabam deslocados dos centros 

urbanos e das fazendas.  

Os grupos de descendência africana são marginalizados sob um estigma negativo 

crescente, pois culturalmente as pessoas africanas e afro-brasileiras eram discriminadas por 

serem vistas como sujeitos dotados de “pouca inteligência”, estereótipo que a literatura da 

época ilustrou frequentemente na figura do negro animalizado, na sensualidade exacerbada 

das mulheres afro-brasileiras, na bestialização do ex-escravizado, sempre em posição de 

subserviência do ex-senhor (LOPES e SILVA, 2017, FONSECA, 2014). Nesse aspecto, 

Fernanda Felisberto (2021) afirma que foi criada uma alegoria da presença negra pela 

estereotipia de seus personagens, que atenderam aos anseios de uma sociedade colonial que só 

autorizava a subserviência traduzida no silêncio e por uma estética de violência de dupla face, 

traduzida em imagens de dor, agressão física ou violência sexual que resultou em uma plateia 

de leitores que se forjou a ver até então mulheres e homens africanos e afro-brasileiros por 

este único viés, desprovidos de afeto e intelecto, por fim desprovidos de humanidade.  

A literatura produzida por Lima Barreto é caracterizada por se passar nesse período 

transicional. Tornam-se evidente e elucidado que, na obra do autor, os personagens 

representados por homens e mulheres afro-brasileiros, à época dos anos que se seguem ao 

pós-abolição, estão à margem do projeto social brasileiro, em grande parte condicionados a 

subempregos e a pobreza. A falta de representação política é um fato que também se reflete 

no âmbito literário de seu tempo até os dias contemporâneos em que a presença do negro se 

mostra rarefeita, com poucos personagens, cenas ou histórias fixadas no repertório literário 

nacional e presentes na memória dos leitores (DUARTE, 2013). O fazer literário do próprio 

Lima Barreto mostra o pobre, o negro, de uma maneira que ainda não acontecia na literatura 

brasileira até então, fazendo uso da então capital Rio de Janeiro, “cidade, desde sempre, de 

desigualdades” (RESENDE, 2018, p. 11) para apresentar sua literatura. 

A literatura barretiana inaugura uma nova forma de retratar a sociedade do início do 

século XX. De forma inversa, o escritor parte das margens para direcionar um novo olhar 

sobre o centro, “parte do subúrbio para entender a cidade e nesse movimento inverso 

particulariza a sua produção literária. Põe em prática um posicionamento extremamente 

crítico em relação à sociedade burguesa” (LOPES e SILVA, 2017, p. 3). A Literatura de Lima 

Barreto converte então o cenário urbano diário em uma espécie de laboratório, em que se 

observa um “microcosmo”, que permite ao leitor pensar e repensar sobre o nosso país.  
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Cuti (2011) assevera que Lima Barreto exprime em seu texto o desconforto em face do 

preconceito racial, o que o tornou um autor solitário no empenho de sua afirmação racial ou 

crítica ao racismo pautado em sua experiência em ser racialmente discriminado. Cuti (2011) 

também defende que o escritor desenvolveu textos que deixam transparecer um 

posicionamento diferenciado pela constituição de um sujeito étnico afro-brasileiro, tornando-

se assim um dos precursores da literatura afro-brasileira.  

Lima Barreto em sua condição social de escritor afro-brasileiro assume uma posição 

que não é favorável a simpatia dos poderosos. A visão crítica do escritor sobre a sociedade de 

seu tempo é um fator que particulariza sua produção ficcional (LOPES e SILVA, 2017). Cuti 

(2011) ressalta que é “interessante notar que a questão racial, quando ficcionalizada, fere” 

(CUTI, 2011, p. 93), e Lima Barreto, como intelectual escolhe essa via de atuação e acaba na 

contramão do mercado editorial de seu tempo.   O autor escreve seus textos e neles tece suas 

críticas ao sistema vigente, reescreve a realidade do seu ponto de vista em que a denúncia à 

injustiça inferida contra os descendentes de escravizados é vivenciada e exposta. 

Lima Barreto constrói sua literatura diante do contexto de uma época em que mais se 

exaltava a abolição do que se notava o passado escravocrata. Essa questão despertou no 

escritor um anseio a crítica e a confissão, um desejo de recuperar a memória do povo negro, 

que faz o autor cogitar em escrever com orgulho a história do povo afro-brasileiro. Fato que é 

confirmado pelo próprio em uma de suas entradas em seu Diário íntimo (1953), publicado 

postumamente, em que Lima Barreto evidencia suas pretensões aos moldes do escritor francês 

naturalista Émile Zola, escrever a história da população negra no Brasil, em uma espécie de 

Germinal negro: 

Eu sou Afonso Henriques de Lima Barreto. Tenho vinte e dois anos. Sou 

filho legítimo de João Henriques de Lima Barreto. Fui aluno da Escola 

Politécnica. [...]No futuro, escreverei a História da Escravidão Negra no 

Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. (BARRETO, 1953, p. 31).  

Lima Barreto tinha como planos iniciais, que sua obra focasse as questões da 

escravização, sequelas e implicações na sociedade brasileira. Além disso, existe um 

compromisso inicial com uma literatura afro-brasileira, que aparece de maneira explícita em 

seu primeiro romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha (1909), em que temos um 

minucioso trabalho de observação social do ponto de vista de uma pessoa afro-brasileira e 

pobre (CUTI, 2011). Nessa obra, destaca Conceição Evaristo (2011), que existe uma fusão 

personagem-autor que acaba por criar uma cumplicidade de vozes em que o escritor pensa e 
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discute as relações raciais da sociedade brasileira. Para Evaristo (2011), nesse romance a 

escrita de Lima Barreto se apresenta como uma voz afro-brasileira questionadora das relações 

raciais da época. 

Lima Barreto via a escrita e a literatura como um meio de transformação e recusa às 

injustiças da sociedade brasileira, embora isso poça ser entendido por seus contemporâneos 

como desabafos do autor. O escritor não concluiu o projeto sobre a História da escravidão 

negra no Brasil, embora que a ideia tenha sido retomada mais uma vez no ano de 1905. Ano 

em que o autor dá mais detalhes sobre o seu projeto, deixando mais evidente seu ponto de 

vista afro-brasileiro:  

pretendo fazer um romance em que se descrevam a vida e o trabalho dos 

negros numa fazenda [...], com mais psicologia especial e maior sopro de 

epopeia. Animará um drama sombrio, trágico e misterioso, como nos tempos 

da escravidão (BARRETO, 1953, p. 84).  

Mesmo com projeto não concluído, Lima Barreto, como bom observador de seu 

tempo, acaba, em grande parte de sua obra, por relatar os problemas que afetam a população 

afro-brasileira e também a ele próprio. Sua escritura é fundamentalmente voltada para os 

problemas sociais do indivíduo afro-brasileiro em face da legitimação da pobreza e o abono 

dessa camada populacional brasileira (IANNI, 2014). 

De acordo com a pesquisadora Maria Cristina Teixeira Machado, em Lima Barreto, 

ficção e realidade se confundem, “caminham juntas a retratar os dramas pessoais e a vida da 

época” (MACHADO, 2002, p. 55). Dessa forma, torna-se importante observar que em grande 

parte das narrativas barretianas ocorre com frequência a denúncia acerca das mazelas, às quais 

os afro-brasileiros eram acometidos em sua época. Crítico do racismo e da corrupção, Lima 

Barreto sofreu durante a vida diversos preconceitos, aos quais respondeu com uma obra 

vigorosa e particular.   

A professora e pesquisadora Florentina Souza (2018) também compartilha da ideia de 

mescla literal/ficcional na obra de Lima Barreto e afirma que muitos dos fatos narrados nos 

diários deste autor aparecem reelaborados nas crônicas e em trechos dos romances. Nessa 

perspectiva, Maria Cristina Teixeira Machado (2002) e Florentina Souza (2018) partilham da 

opinião de que Lima Barreto é um exemplo, cuja obra literária, em grande parte, é uma 

confissão. Confissão esta que através de um processo íntimo de “escrevivência” 

(EVARISTO, 2020), o próprio Lima Barreto transfigurou em arte ao narrar episódios pessoais 
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vivenciados por ele e pela coletividade afro-brasileiro de seu tempo, em especial a falta de 

oportunidades e a desvalorização de sua obra literária por motivo de ser negro e de origem 

humilde. 

O professor e pesquisador Domício Proença Filho (2004) observa ao comentar sobre a 

trajetória do negro na literatura brasileira, que Lima Barreto tem uma atitude de 

comprometimento com o negro afro-brasileiro. Proença Filho atesta que o olhar do autor 

sobre os indivíduos afro-brasileiros é um olhar de dentro para fora, ou seja, um ponto de vista 

de um sujeito também afro-brasileiro, que narra internamente. O fato deste autor ter 

desenhando um projeto literário ligado a questões que tratariam a história da escravidão para 

si, deixa a entender para este pesquisador que Lima Barreto se impunha como escritor da 

urgência de sua época e por este motivo, que hoje muitos de seus temas estão presentes em 

nossa contemporaneidade, tornando sua abordagem ainda muito atual.  

Os ambientes suburbanos da então capital Rio de Janeiro juntamente com os contatos 

do cotidiano das camadas populares formaram campos de observação preciosos para o autor 

carioca. Nesses espaços é que Lima Barreto possou a construir o caminho no qual sua 

literatura devia trilhar. A ocorrência de mostrar a vida dos subúrbios e os marginalizados de 

seu período faz com que este escritor se torne precursor também de uma literatura militante 

(CURY, 1981), fazendo uso da acidez crítica à elite social e política do seu tempo no que diz 

respeito ao descaso e indiferença dos afro-brasileiros marginalizados socialmente no início do 

século XX. 

 Além da recorrente representação do sujeito ex-escravizado africano e afro-brasileiro, 

“o escritor tinha a consciência de que o refinamento excessivo no uso da língua estava ligado 

a um modelo artificial e elitista, distanciado do público leitor com quem pretendia estabelecer 

uma comunicabilidade direta” (MARTIN, 2010, p. 205). Dessa maneira, Lima Barreto faz seu 

percurso de escritor na contramão do senso comum ou da tradição hegemônica e europeizada 

de sua época que, aos moldes de uma estética parnasiana, era comum o refinamento e floreios 

excessivos no texto literário.  Florentina Souza (2018) afirma que o autor foi pouco lido e 

muito criticado por seus contemporâneos. Criticado pelo tom de seus textos, pelo seu perfil 

afro-brasileiro, suburbano, “deselegante” e criticado também pelo “desleixo” para com a 

linguagem da norma culta.  
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O intelectual e ativista dos direitos civis e humanos da população afro-brasileira, 

Abdias Nascimento (2016), ao comentar sobre a estética de escritores afro-brasileiros, destaca 

que Lima Barreto não se dobrou às imposições do meio. Como romancista, suas histórias 

focalizam onde vive a maioria da gente afro-brasileira, cujos protagonistas negros e negras 

vivem nos seus livros. O ativista afirma ainda, que Lima Barreto como escritor desenvolveu 

sua obra numa linguagem viva e pulsante, quase tão livre e dinâmica quanto o falar do povo, 

de modo que sua escrita desdenha daqueles escritores que se prendem aos rigores gramaticais 

e estilísticos da língua portuguesa abraçados pelos acadêmicos e outros escritores do Brasil 

nas primeiras décadas do século XX. 

Ao adotar uma linguagem mais simples, Lima Barreto ganha uma posição favorável à 

liberdade do escritor, reconhecida e adotada por autores sucessores a partir da Semana de arte 

moderna de 1992. Florentina Souza (2018) assevera que até então, o que era considerado 

descuido, passa ser visto como antecipador da liberdade de expressão tão valorizada pela 

geração modernista. Florentina Souza acrescenta, que todo o combate de Lima Barreto ao 

padrão formal e academicismo da literatura dos anos iniciais do século XX, que foi reduzido e 

tratado como um desleixo, ganha no decorrer do século que se inicia o caráter precursor de 

um movimento estético literário considerado revolucionário pela historiografia brasileira junto 

aos autores posteriores, os quais aspiraram pela libertação de regras e normas da linguagem 

literária.  

Lima Barreto via uma necessidade de aproximar a literatura das camadas mais pobres, 

tendo em vista que o acesso à palavra escrita estivera ligado ao status colonizador, cuja 

formalidade e erudição linguística das classes socialmente privilegiadas desencadeavam um 

distanciamento ainda maior do público não tão letrado. Nesse sentido, Lima Barreto percebe 

que esses valores formais como o gosto pela linguagem erudita e acadêmica dominante, 

sacralizados pelos autores e a crítica literária de sua geração não produziam resultados 

favoráveis para a aceitação de sua obra.  

Por conseguinte, o autor se utiliza da linguagem simples e sem rodeios como a 

imagem do espelho que se volta com seu reflexo contra o próprio sistema. O escritor carioca 

acaba por dar início a um desgaste de velhos modelos importados e copiados da Europa.  A 

liberdade em relação a padrões restritos do uso da linguagem ligadas ao conservadorismo ou à 

imitação de narrativas francesas que iriam contra a tentativa de incorporar o linguajar popular, 

inclusive o dialeto dos negros pobres (CUTI, 2011). 
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Esta opção por uma linguagem mais simples fez com que a literatura de Lima Barreto 

habitasse um espaço ainda pouco difundido e muito mal avaliado pelos críticos de sua geração 

que colocavam seus textos literários como mal escritos, sem capricho e com um acabamento 

muito precário, cujos textos traziam para a cena literária o protagonismo dos pobres, os 

negros, os loucos e as mulheres seduzidas. Dessa maneira, este escritor marginalizado “não 

poderia pertencer ao cânone acadêmico nos últimos momentos da literatura como sorriso da 

sociedade” (RESENDE, 2018, p. 12). O compromisso da literatura barretiana estava então 

largamente comprometido com as questões sociais de sua época, sem o temor de assumir 

posições que não fossem senso comum da geração dos autores seus contemporâneos. 

O historiador e escritor brasileiro Nicolau Sevcenko em seu estudo, Literatura como 

missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira República (2003), destaca que a 

estética de Lima Barreto “por meio do viés do jornalismo, se distinguira principalmente pela 

simplicidade” (SEVCENKO, 2003, p. 198), e enquanto o tratamento temático se volta para o 

cotidiano (SEVCENKO, 2003). Diante da temática o “leque” de personagens barretianos se 

torna muito vasta. Estes personagens, “na sua maioria, não possuem equivalentes na produção 

literária de outros escritores da época” (SOUZA, 2018, p. 3). Eles vão dos mais altos níveis, 

as bases da pirâmide social, e ganham destaque os tipos comuns, cotidianos, renegados e 

marginalizados do dia a dia carioca do início do século XX. Nicolau Sevcenko também 

observa que “a galeria de seus personagens é uma das mais vastas e variadas da literatura 

brasileira, destacam-se nela, em particular, os tipos escusos e execrados” (SEVCENKO, 2003, 

p. 192), todos estes personagens trazem consigo a marca do seu meio e constituem o objeto da 

crítica social realizada pelo autor.  

Nada mais justo que para estes personagens “escusos e execrados” (SEVCENKO, 

2003, p. 192), fosse destinado cenários fora do ideal burguês proposto pelos autores da época. 

Lima Barreto escolhe trabalhar suas criações literárias dentro do que era real e palpável, 

almejando alcançar a maior proximidade com o que era vivido longe do centro da cidade, de 

suas belas e imponentes fachadas, grandes lojas e cafés.  

É notório que os ambientes em que Lima Barreto vai buscar e apresentar os seus 

personagens são também os mais diversos e desnivelados, demonstrando assim uma 

preocupação em “abranger o maior volume possível da realidade social” (SEVCENKO, 2003, 

p. 192), aparecendo, com inclusão e sobretudo, as suas várias fissuras e tensões da estrutura 

social. Nicolau Sevcenko (2003) defende que a atenção de Lima Barreto escapa do cenário de 
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mármore e cristal montado no centro da cidade para deter-se demoradamente na realidade 

enfermiça que se oculta por detrás daquela fachada imponente. 

A Literatura Barretiana se tornou marcada pela temática social e foi instrumento de 

crítica e combate aos discursos e teorias raciais dos primeiros anos da República. 

Caracterizada por trazer à tona o perfil do ser humano invisível, excluído, neste caso os afro-

brasileiros, prostitutas e os pobres dos subúrbios. Lima Barreto deu ao leitor a oportunidade 

de contato com o submundo dos subúrbios cariocas e a vida miserável que neles levava a 

maioria dos remanescentes de escravizados da população, ao contrário dos intelectuais do 

mesmo período que se preocupam excessivamente em construir uma imagem do brasileiro a 

partir de um tipo étnico eurocêntrico desejado (SEVCENKO, 2003). Lima Barreto voltava 

seus esforços por uma representação da realidade pobre e afro-brasileira que desnorteava 

totalmente do ideal imaginado, difundido e etnicamente específico representativo da 

nacionalidade proposta pelo branqueamento. 

Lima Barreto apresenta como núcleo central o ativismo militante contra o preconceito 

racial vigente, tendo em vista que a barreira racial era enfrentada diariamente pelo autor, que 

empregava, como instrumentos de combate a imprensa e a literatura como a base discursiva, 

envolvendo a articulação entre jornalismo, literatura e luta política nas primeiras décadas do 

século XX.  Diante deste fator Cuti (2011) assegura que Lima Barreto é um exemplo do 

isolamento estético-literário no quesito da subjetividade afro-brasileira. Nesta perspectiva, 

Cuti (2011) destaca que este isolamento impediria, ainda por décadas, no bojo do século XX, 

o início de uma específica consciência coletiva no campo literário. Cuti (2011) considera, que 

este fato se deu em função dos autores afro-brasileiros não possuírem ainda, durante o período 

de temporal de Lima Barreto, até os dias próximos de nosso tempo, uma perspectiva positiva 

quanto à concepção de seus textos ou ainda por esses autores não disporem de concessões 

temáticas para inserir-se no mundo literário restritivo e excludente dos editores e leitores 

brancos. 

Lima Barreto é um autor que falava da população afro-brasileira, sendo ele mesmo um 

oprimido na sua condição de pobre e neto de escravizados em um país que abolira a 

escravidão, mas que mantinha nas suas estruturas políticas e sociais uma mentalidade 

escravocrata, excludente, preconceituosa e racista. Assim, a obra desse escritor afro-brasileiro 

se configura não apenas como um desabafo, não somente algo de pessoal, mas de toda uma 

população esquecida aos olhos da novíssima República que se levanta.  



53 

 

A obra literária de Lima Barreto tornou-se uma voz incomoda aos olhos do público de 

seu tempo, embora que fosse latente sua preocupação com a linguagem e a acessibilidade do 

texto literário e com a temática social, “no entanto, a acessibilidade era uma questão 

problemática no contexto brasileiro com um baixo índice de leitores e uma indústria acessível 

apenas a uma pequena parte da sociedade” (CORRÊA, 2017, p. 6). No início do século 

passado, enquanto alguns periódicos chegavam a ter uma circulação nacional em massa com 

centenas de milhares de cópias por semana, livros de escritores como Lima Barreto como (por 

exemplo da primeira edição de Triste fim de Policarpo Quaresma, impressa em 1915) tinham 

tiragens que raramente excediam os 2 mil exemplares (CORRÊA, 2017).  

Além de poucos exemplares, torna-se perceptível que diante de questões financeiras as 

primeiras edições da obra barretiana foram descuidadas na revisão. Cuti (2011) destaca que as 

condições gerais das edições eram precárias e somadas ao fator da cor do autor, fez com que o 

público de seu tempo olhasse ainda mais torto para sua produção literária. Todos esses fatores 

serviam como argumentos e pretextos para os críticos que gostavam de diminuir o valor e 

desqualificar a obra de Lima Barreto. Carente de meios para pagar a revisão textual, 

pertencente a um grupo étnico historicamente diminuído, adicionado ao uso de uma 

linguagem mais simples Lima Barreto tornara-se um alvo fácil para os críticos. 

Frente a época em que Lima Barreto produziu sua obra, um evento se faz importante 

de enfatizar diante do contexto histórico e político do escritor.  É fato comum que muitos dos 

autores e críticos contemporâneos de Lima Barreto, estavam presos às ideologias raciológicas, 

que se fizeram fortemente difundidas à época. O pesquisador Jackson Diniz (2010) assevera 

que diante deste cenário “dificilmente, um escritor negro, com uma vida desregrada, teria 

sucesso junto a um público branco, numa sociedade conservadora” (DINIZ, 2010, p. 66).   

Perante as afirmações de Diniz (2010) e frente a um quadro em que a mentalidade e os 

costumes racistas provenientes de uma memória escravocrata recente imperavam junto à 

crítica e à produção literária, infere-se que “o reconhecimento de um autor não depende 

apenas da qualidade de seu texto. Existem também fatores sociais e posicionamentos 

ideológicos que influenciam de forma direta na sua aceitabilidade” (DINIZ, 2010, p. 58). 

Fazer parte do cânone literário não significa ter produzido obra de magnífica qualidade, como 

também o contrário é verdadeiro, principalmente porque a ideia de cânone é uma construção 

ideológica. Lima Barreto sabia dos problemas enfrentados nesse campo e prega igualdade 

refletindo que mesmo diante das adversidades de seus dias “os produtos intelectuais negros e 
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mulatos, e brancos não são extraordinários, mas se equivalem” (BARRETO, 2010, p. 603). 

No caso de Lima Barreto, sua condição social e a posição que assume como escritor afro-

brasileiro não são favoráveis para uma simpatia por parte dos que possuíam poder no mercado 

editorial.   

Para Cuti (2011, p. 56) “é a capacidade de transcender o tempo e se comunicar com 

outras épocas que demonstra o poder literário de uma obra”. Quando ela ultrapassa a sua 

circunstância temporal, sinaliza que contém algo capaz de sensibilizar gerações futuras. A 

partir deste princípio é que podemos citar nos anos de 1950, Francisco de Assis Barbosa, que 

é indubitavelmente o pioneiro e um dos mais importantes e influentes críticos das obras de 

Barreto e que “em grande medida, ajudou a definir mais detalhadamente a literatura militante 

do escritor carioca” (CORRÊA, 2017, p. 8), que publica a primeira biografia sobre Lima 

Barreto (A vida de Lima Barreto de 1952) e também seu Diário íntimo (1953) e os escritos de 

Cemitérios dos vivos (1919). Diários estes que “aparecem como textos importantes para 

leituras cruzadas com sua obra” (SOUZA, 2018, p. 4), reforçando a ideia de tom confessional 

para a grande maioria dos pesquisadores. 

Logo a importância e o restabelecimento de Lima Barreto do limbo em que sua obra 

flutuava, ocorre a partir das pesquisas de Francisco de Assis Barbosa que, em 1956, reuniu em 

17 volumes os trabalhos completos de Lima Barreto. O trabalho realizado por Francisco de 

Assis Barbosa foi responsável por dar visibilidade a este autor até então esquecido. Trabalhos 

posteriores e até mesmo muito tardios no espaço temporal também se tornaram válidos para 

que o escritor marginalizado à sua época viesse a tomar um lugar de importância, como o 

primeiro estudo sobre os contos de Lima Barreto, produzido pelo norte-americano Vincent 

Duggan intitulado Social themes and political satire in the short stories of Lima Barreto4 

(1976), que sugere que a prosa do conto barretiano é um exemplo de literatura socialmente 

comprometida ao ilustrar uma tese social simplificada para a compreensão popular, revelando 

uma dedicação singular à promoção da mudança radical da sociedade brasileira por meio da 

sátira (CORRÊA, 2017).  

Nos dias contemporâneos pode se citar como exemplos de resgate a reunião de suas 

crônicas por parte de Beatriz Rezende em 2004. Outra contribuição importante para o estudo 

                                                           
4 Em tradução livre “A temática social e política nas histórias curtas de Lima Barreto”. Embora que o termo 

“histórias curtas” possa abranger outros diversos gêneros, os escritos contidos na pesquisa de Duggan (1976), 

são os escritos classificados como contos pelo próprio Lima Barreto. 
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dos contos barretianos vem por parte da pesquisa da historiadora e antropóloga brasileira Lilia 

Moritz Schwarcz, que organizou o livro Contos Completos de Lima Barreto (2010), cuja 

coletânea reúne mais de 100 contos do autor e na VI parte revela textos manuscritos 

completos e incompletos, classificados como tais, dentre eles alguns de caráter inédito ou 

desconhecidos até então pelo público leitor. Durante o ano de 2017, Lilia Moritz Schwarcz 

também lança outro notório trabalho sobre Lima Barreto. Trata-se de uma nova biografia 

sobre o autor denominada Lima Barreto-triste visionário (2017).  

De maneira geral, poder-se-ia afirmar que grande parte da obra de Lima Barreto está 

enraizada na questão da crítica social, da denúncia do racismo, da discriminação contra as 

classes sociais mais baixas “graças a sua personalidade, sua formação, sua condição social de 

mulato, alcoólatra, discriminado pelas elites e isso vai refletir no tipo de literatura que ele 

produziu (DINIZ, 2010, p. 68)”.  O que por sua vez permite que os olhares contemporâneos 

recaiam sobre esse autor. 

David Brookshaw (1983) aponta que a literatura de Lima Barreto seria uma atitude 

literária de protesto, pois o autor se propõe a defender o indivíduo afro-brasileiro em sua 

escrita romanesca. De acordo com os apontamentos da pesquisa de Brookshaw, na literatura 

feita por Lima Barreto, haveria uma aproximação a um tipo de protesto aberto, contra a 

opressão econômica e política do povo afro-brasileiro, em que o escritor se colocava de 

maneira honesta em sua descrição da sociedade da época, “uma honestidade que por fim o 

levou à morte prematura devido à pobreza e ao alcoolismo” (BROOKSHAW, 1983, p. 166). 

Sob a ótica de Cuti (2011), destaca-se que a lucidez que Lima Barreto retrata as 

primeiras décadas do Século XX é ainda hoje fonte de amplas reflexões para educadores, 

pesquisadores e militantes do movimento negro. Embora que não reconhecido em vida, Lima 

Barreto é uma voz atual e sua obra ganha destaque e atenção em meio a comunidade 

acadêmica. Seus contos e romances são fontes de pesquisa e a sua vida estudada, seja pela 

crítica política-sociológica ou pela questão racial, ambas muito presentes e afiadas na figura 

deste autor, que a quase um século de sua morte tem o devido reconhecimento intelectual 

como precursor da literatura afro-brasileira (DUARTE, 2011).  

Lima Barreto, ao escrever sobre os males e o preconceito vigente nas primeiras 

décadas do século XX, também escreve o Brasil verdadeiro com uma dinâmica precursora da 

literatura afro-brasileira. Em Lima Barreto o indivíduo afro-brasileiro é sim uma vítima, 
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porém o autor não se prende a visões cristalizadas, estáticas e unidimensionais que 

delimitavam a consciência dos africanos e afro-brasileiros a estereótipos advindos do 

colonialismo. Sua literatura inaugura um estilo que será aos poucos trilhado pelos seus 

primeiros sucessores, os escritos urbanos que trazem para literatura sujeitos excluídos da 

cidade, os marginais, os moradores das regiões esquecidas, das áreas pobres como as favelas, 

tão retratados anos mais tarde por Carolina Maria de Jesus em seu Quarto de despejo: diário 

de uma favelada (1960), escritora negra, cuja ficção e vida pessoal moldam a “escrevivencia” 

(EVARISTO, 2020) de sua obra, assim como Lima Barreto, traduzindo esses escritores à 

missão de intérpretes da pobreza, do preconceito e do descaso, usando seu ponto de vista para 

mostrar ao leitor a face deste novo velho Brasil em que “a capacidade mental dos negros é 

discutida a priori e a dos brancos, a posteriori”(BARRETO, 2010, p. 603). 

 

3.2 Clara e Alice: Duas mulheres afro-brasileiras no conto barretiano 

Nos últimos 30 anos, os estudos literários vêm avançando e incluindo as discussões 

sobre as relações de gênero e o papel da mulher na sociedade do passado e de como este papel 

colaborou para o cenário que temos nos dias atuais, graças aos acréscimos da crítica feminista 

e seus possíveis olhares para com a figura feminina no texto literário. Grada Kilomba (2019) 

afirma que a opressão racial e de gênero levam a formas únicas de racismo, que constituem 

experiências de mulheres negras. Diante dessa afirmação, se atesta que uma das 

possibilidades de análise dos textos de Lima Barreto se dá também diante da verificação das 

relações de gênero somadas a cor do sujeito feminino. 

Lima Barreto é dono de uma ambivalência latente em vários aspectos. Esta 

característica contraditória também não fugiria ao âmbito de sua abordagem para com as 

mulheres e o movimento feminista. O escritor carioca não foi favorável ao voto feminino e 

também “não concordava com a presença de mulheres no serviço público” (ORNELLAS, 

2005, p. 205), como também fora crítico do feminismo da época. Para o autor, essa forma 

elitizada de feminismo não englobava todas as mulheres, principalmente aquelas mais pobres 

e negras (CORREA, 2010).  

O ponto de vista escolhido por Lima Barreto quanto a relação entre o feminismo e a 

mulher afrodescendente, hoje é avaliado como correto. Grandes nomes da Literatura feminista 

ao redor do globo afirmam que é recente para o movimento feminista o fato de que as 
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mulheres negras são vítimas pelas vias racista e sexista (HOOKS, 2018). Ironicamente, 

durante anos, como nos aponta bell hooks (2018), as feministas brancas tendiam até a 

romantizar a experiência e as vivências da mulher afrodescendente em vez de promover o 

debate sobre o impacto negativo das duas vias de opressão.  

 Em seu posicionamento quanto à mulher, Lima Barreto diferia em alguns pontos da 

mentalidade masculina vigente, mas também tinha ideias conservadoras quanto à participação 

da mulher na política. No entanto, nas suas crônicas jornalísticas da época, o autor manifesta 

sua indignação e abomina a violência dos homens contra as mulheres, opondo-se com 

veemência ao uxoricídio (prática justificada como meio de se “lavar”, “limpar” ou “restaurar 

a honra” do homem), alertando o público para os horrores da violência física contra a mulher, 

como podemos observar no trecho a seguir de sua crônica “Não as matem”, texto esse 

publicado originalmente no ano de 1915:  

Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-se em 

seguida, é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter 

morrido no coração dos homens: o domínio, quando même, sobre a mulher. 

O caso não é único. Não há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz 

atirou sobre a ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. 

A moça com a bala na espinha, veio morrer, dias após, entre sofrimentos 

atrozes. Um outro, também, pelo carnaval, ali pelas bandas do ex-futuro 

Hotel Monumental, que substituiu com montões de pedras o vetusto 

Convento da Ajuda, alvejou a sua ex-noiva e matou-a. Todos esses senhores 

parece que não sabem o que é a vontade dos outros (BARRETO, 1915, p.17-

18). 

No trecho citado acima, Lima Barreto denuncia a banalização da violência contra a 

mulher ao citar as constantes ocorrências de feminicídios contra mulheres noivas e casadas, 

executadas pelos noivos e cônjuges no Rio de Janeiro da segunda década do século XX. 

Posteriormente, Barreto questiona e critica o comportamento desses rapazes, comparando-os à 

figura dos ladrões à mão armada: “Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu 

desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões à mão armada” 

(BARRETO, 1915, p. 18), ou seja, um ladrão da liberdade de “um outro” que se constitui 

como sujeito feminino.   

Ao final da crônica, o escritor também firma sua crítica e posicionamento com relação 

à liberdade feminina ao dizer que “deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo 

amor de Deus!” (BARRETO, 1915, p. 18). Atitude que demonstra o seu bom caráter e 

respeito em defesa dos direitos humanos da mulher contra a cultura machista e a barbárie de 

uma época, em que era então comum se pregar a inferioridade feminina e negar as mulheres 
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direitos. Como observado no contexto da crônica, o homem comumente se julgava senhor e 

dono da mulher, obtendo direito até mesmo sobre sua vida.  

Mesmo em sua ambivalência e contradição, um fato interessante é apontado por Lilia 

Schwarcz (2010), ao mostrar que Lima Barreto “construiu sua literatura como uma espécie de 

voz isolada do subúrbio; transformou-se em algoz do feminismo nascente, a despeito de criar 

personagens comoventes entre mães, amantes, empregadas e feiticeiras” (SCHWARCZ, 2010, 

p. 18)”. Torna-se possível observar, que o autor também eleva o seu realismo social defendido 

por David Brookshaw (1983), no que dizia respeito às mulheres. 

Com relação ao gênero conto, talvez o texto com maior relevância à questão da 

construção feminina trata-se de “Clara dos Anjos”, cuja primeira versão é de 1920, e será 

analisada posteriormente. Neste conto, “encontramos a condenação vigorosa ao racismo 

renitente existente na sociedade brasileira e uma visão pioneira acerca do preconceito que 

paira, especificamente, sobre a mulata” (SCHWARCZ, 2010, p. 45). De maneira geral, a 

perspectiva barretiana acerca da mulher afro-brasileira nas primeiras décadas do Século XX 

não deve ser ignorada, pois ela convém para uma análise crítica e um diálogo para com o 

passado e os dias contemporâneos e se faz presente em grande parte de sua produção literária. 

Para primeira análise, optou-se pela escolha dos seguintes contos: “Clara dos Anjos”, 

que, por sua vez, foi publicado primeiramente em sua versão conto, conforme seleção do 

próprio Lima Barreto, na obra Histórias e sonhos, que teve a 1ª edição do ano de 1920. Este 

foi também o último livro publicado pelo autor em vida e reúne alguns dos seus contos mais 

aclamados nas compilações e reuniões deste gênero, intitulado “Um especialista”, escrito em 

setembro de 1904 e publicado originalmente como anexo na 1ª edição de Triste fim de 

Policarpo Quaresma, no ano de 1915. 

A pesquisadora Lucina Borges (2012) afirma que a escravidão no Brasil pregava a 

inferioridade intelectual do negro, sua falta de caráter e tendência à preguiça e à submissão. A 

partir dessa visão racista se estabeleceu a imagem de senhores imponentes e escravos 

submissos. Por sua vez, a ideia de submissão resultava em um intercurso sexual constante 

entre os senhores e as escravas, sendo “no caso das mulatas, a preferência por elas se dá 

justamente pela ideologia do embranquecimento, a mulata se aproximaria mais das mulheres 

brancas, ao mesmo tempo em que, por inversão, distanciam-se das negras” (BORGES, 2012, 
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p. 561-562). A partir dessa linha de pensamento, teceremos a análise dos contos “Um 

especialista” e “Clara dos Anjos”. 

O conto, “Um especialista”, inicia-se com a introdução de dois personagens e suas 

conquistas ou preferências sexuais, ambos homens, portugueses, de meia idade. Uma perfeita 

metáfora da decadência do sistema colonial europeu. O primeiro desses homens é um coronel 

viúvo, que tende a gostar de meretrizes de nações estrangeiras. O outro é o Comendador, que 

embora casado e com filhos, vive uma vida libertina, o que, por sua vez, foi uma atividade 

muito comum em detrimento da opressão que resultava em apatia e submissão feminina da 

esposa. O Comendador, ao contrário do Coronel, que tinha um gosto particular, preferia as 

mulheres negras afro-brasileiras e o mesmo se dizia “um especialista” e vivia a procurá-las:  

Gostava das mulheres de cor e as procurava com o afinco e ardor de um 

amador de raridades. À noite, pelas praças mal iluminadas, andava catando-

as, joeirando-as com olhos chispantes de lubricidade e, por vezes mesmo, se 

atrevia a seguir qualquer mais airosa pelas ruas de baixa prostituição. 

(BARRETO, 2010, p. 90) 

Em seu olhar branco e masculino, a mulher negra, pobre, afro-brasileira e de cor não 

tão retinta, “a mulata”, dizia ele, “é a canela, é o cravo, é a pimenta; é, enfim, a especiaria de 

requeime acre e capitoso que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andamos a buscar, a 

procurar” (BARRETO, 2010, p. 90). O caráter da frase em que o personagem descreve estas 

mulheres traz em seu íntimo camadas advindas do processo colonizador. Ao associar a 

persona dessas mulheres à especiarias, entende-se, logo no início do conto uma associação a 

parte primária do processo de colonização inaugurado com as grandes navegações, uma vez 

que se torna explícita, em forma de analogia a comparação entre a mulher afro-brasileira e os 

recursos das colônias, largamente explorados e usurpados pelos invasores europeus.  

Ao afirmar que essas mulheres são “uma busca”, “uma conquista”, o personagem 

representado pelo Comendador mostra que o corpo feminino também é objeto. No mais, o 

corpo feminino negro africano e afro-brasileiro que nessa ótica é duplamente objeto. 

Condicionado ao status de coisa e duplamente colonizado o corpo feminino negro neste caso 

pode ser interpretado como uma metáfora das terras do Novo Mundo, algo que é por direito 

“pertencente” ao homem branco, europeu e colonizador. Desta forma, o personagem do 

Comendador por direito buscaria essas mulheres, independente das situações ou locais que 

esta busca o levaria, não importando quão baixo ou degradante ele tenha que ir. 
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Sua mais nova “aquisição” era “a mulata Alice” (BARRETO, 2010, p. 90) que, na 

visão do personagem branco significava um "achado”, um “petisco”, “uma mulata deliciosa” 

(Ibidem, p. 90). Mais uma vez, o Comendador usa de sua posição de poder (homem, branco, 

rico) para transfigurar em coisa ou objeto a humanidade residente em Alice. As palavras 

“petisco” e “deliciosa” atestam e reforçam linguisticamente a ideia de que a moça é apenas 

um produto.  

Alice, aos olhos do Comendador, não é caracterizada como um ser humano, mas sim 

avaliada e apreciada como produto, uma coisa, um animal, com base apenas nas suas 

características físicas, como eram outrora selecionados para a compra os escravizados, em 

especial, no caso do conto investigado, trata-se da mulher negra miscigenada. O comendador 

reconhece beleza na moça, contudo, trata-se de uma beleza que precisa ser explorada e 

abusada.  Alice se torna passiva diante do seu grau de submissão, a que muitas mulheres 

negras afro-brasileiras de então foram subjugadas. A jovem moça é apenas um “achado”, 

como o foram as terras da América, o ouro e os diamantes das Minas Gerais, as especiarias do 

Continente Asiático, o pau-brasil na Mata Atlântica, todos os recursos das colônias, 

explorados ao extremo.  

A etimologia da palavra “mulata”, atribuída à mulher negra pelos etnólogos brancos e, 

posteriormente, assimilada pela maioria da população brasileira, brancos e negros, aqui 

utilizada pelo Comendador e por demais homens de seu tempo, usurpa a humanidade da 

moça, a protagonista negra da narrativa. A mula, como se sabe, é um animal variante, hibrido 

e infértil resultante do cruzamento entre diferentes espécies da família Equidae (asno e égua). 

Mulata como variante de mula, desqualifica e subjuga ainda mais a moça em uma analogia 

grotesca da violência sexual do homem branco para com a mulher negra de ascendência 

africana e escravizada.  

A intelectual feminista Lélia Gonzalez (2020) afirma que “a mulata foi criada pela 

ideologia de embranquecimento” (GONZALEZ, 2020, p. 286). Na perspectiva dessa autora as 

mulheres afro-brasileiras sempre são vistas como corpos. Como um corpo explorado pelo 

trabalho, ou como um corpo que é explorado sexualmente5. Este último é o caso da mulata, 

símbolo remanescente dessa ideologia colonial.  Para Gonzalez (2020) a mulata ficou como 

                                                           
5 A ideia de Lélia Gonzalez (2020) acerca deste corpo explorado pela via sexual é algo atestado não apenas na 

literatura, mas também na cena cultural e midiática brasileira. 
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alegoria dessa exploração. A mulata vem representar o outro lado da mucama: o objeto sexual 

isento de vontades.  

A atitude de desumanização era comum naquele contexto e advém de um processo 

antigo “em que os negros, tratados como coisas, eram vistos apenas como unidades de 

trabalho lucrativo e não como seres humanos” (DAVIS, 2016, p. 17). Em frente ao sistema 

escravocrata, os povos africanos nas Américas, eram definidos apenas como propriedade do 

seu senhor, sendo submetido a formas violentas de coerção, domínio e controle, em um 

sistema caracterizado por uma desumanização cotidiana materializada em atos cotidianos de 

tortura, estupro, espancamento (DAVIS, 2016. HOOKS, 2018). 

Assim, já nas páginas iniciais do conto, Lima Barreto mostra que o discurso da época 

levanta e reforça o estereótipo colonial do negro (africano e afro-brasileiro) e glorifica as 

atrocidades do invasor europeu, o branco. O primeiro como ser inferior, um animal, e o 

segundo como um conquistador das terras e dos “selvagens”. Ao trazer esses pontos para 

narrativa do conto, “Um especialista”, o autor contribui para uma revisão das concepções 

errôneas, rasteiras e preconceituosas que permeiam a sociedade do início do século XX. Ele 

expõe as crueldades e o tratamento das elites com os descendentes de escravizados, em 

especial a situação feminina.  

O autor, através do seu texto, cogita de uma possível inversão de valores, pois Alice, 

diante de sua condição feminina, é subalternizada pela hegemonia do sistema masculino e 

branco, que a oprime; enquanto no jogo de poder o Comendador, diante do seu 

comportamento, cheio de lasciva luxúria ao referir-se à moça da qual pretende abusar, é 

comparado, na descrição do narrador, a um porco, um dos animais mais sujos segundo a 

tradição cristã.  

O comendador falara com um ardor desusado nele; acalorara-se e se 

entusiasmara deveras, a ponto de haver na sua fisionomia estranhas 

mutações. Por todo ele havia aspecto de um suíno, cheio de lascívia, 

inebriado de gozo. Os olhos arredondaram-se e diminuíram; os lábios se 

haviam apertado fortemente e impelidos pra diante se juntavam ao jeito de 

um focinho; o rosto destilava gordura; e, ajudado isto pelo seu físico, tudo 

nele era de um colossal suíno (BARRETO, 2010, p. 92). 

O jogo da inversão dos valores, neste caso não ocorre com exaltação de Alice, esta 

permanece passiva durante a narrativa, mas mediante a exposição do Comendador e sua vil 

índole que é trazida à tona no desfecho do enredo.  
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O conto vai se desenvolvendo em meio ao cenário da Belle Époque carioca até que o 

Coronel indaga ao Comendador o que ele pretende fazer com Alice, este por sua vez responde 

como se fosse obvio suas intenções com a jovem: “É boa... Que pergunta! Prová-la, enfeitá-la, 

e "lançá-la" E é pouco?” (BARRETO, 2010, p. 92). Ou seja, usar a moça para satisfação 

sexual própria e depois prostituí-la, dando continuidade ao que a pesquisadora Luciana 

Borges (2012) irá definir como procedimento típico do proprietário de escravos em que ocorre 

“uso do corpo, como degustação pessoal e permanente, bem como a sublocação do escravo 

para aumentar os ganhos, no caso, com a prostituição de Alice, e com os lucros que teria 

como seu protetor” (BORGES, 2012, p. 573).  

Desta forma, Alice é apenas mais uma “escrava”, não mais nos termos de propriedade 

legal, pois a abolição a “libertou” mas no imaginário daquele homem e de tantos outros de seu 

ciclo social burguês, que enxergavam nos corpos das moças pobres e afro-brasileiras, uma 

chance para continuar o ciclo de abusos, maus tratos e exploração, dando continuidade a uma 

prática tradicional dos antigos senhores de escravos em que era comum “os donos brancos [...] 

habitualmente subornar as negras como maneira de as prepararem para investidas sexuais, de 

modo a pô-las no papel de prostitutas” (HOOKS, 2018, p. 54). 

O uso da palavra prostituição por homens brancos, de acordo com bell hooks (2018), 

pode ser interpretado como uma forma de desviar as atenções da prevalência das violências 

sexuais contra as mulheres africanas e afrodescendentes, já que a grande maioria delas 

estavam prostituídas contra a vontade. A autora destaca também que submeter mulheres 

escravizadas a vender o próprio corpo também contribuiu para dar credibilidade a suposição 

do mito de que as mulheres afrodescendentes são intrinsecamente devassas e sempre 

disponíveis para as práticas sexuais.  

Esse tipo de discurso evidenciado e pautado no colonialismo gerou inúmeros 

exemplos de mulheres afro-brasileiras extremamente sexualizadas em nossa literatura. A 

exemplo a “voluptuosa” Rita Baiana do romance O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, “com 

uma sexualidade perigosa [...] que macula a família portuguesa” (EVARISTO, 2005, p. 53) ou 

como também a carnal e “ingênua Gabriela, Gabriela, Cravo e Canela, (1958) de Jorge 

Amado, mulher-natureza, incapaz de entender e atender determinadas normas sociais” 

(EVARISTO, 2005, p. 53), ambas vistas como corpos de descendência africana,  

extremamente sexualizados e que reforçam o estereótipo da desclassificação social/humana de 

mulheres afro-brasileiras. Eduardo de Assis Duarte (2009), adverte que “tais exemplos 
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ressaltam a força de permanência de uma imagem que atravessa os séculos e marca a 

representação das descendentes de africanos na literatura brasileira” (DUARTE, 2009, p. 11). 

No desfecho do conto, em uma conversa com Alice, o Comendador descobre que a 

jovem que ele pretende “lançar” em um mundo de degradações é na verdade sua filha, fruto 

de uma de suas aventuras nos tempos de juventude, em que o mesmo, engravidou e roubou a 

mãe da jovem protagonista negra na Cidade do Cabo6 e a abandonou já na cidade de Recife à 

própria sorte, em mais uma possível repetição dolorosa do ciclo de abusos.  

O desejo de exploração do corpo feminino afro advindo da colonização se faz presente 

no cerne do Comendador, que trata a Alice como objeto sexual. Este homem age da mesma 

maneira que os senhores agiam com as primeiras mulheres africanas escravizadas que pisaram 

em solo brasileiro e passaram a habitar as senzalas, obrigadas por meio da violência a ceder 

aos caprichos sádicos e sexuais dos senhores e mercadores de escravos.  

Os relatos de Alice são tristes e similares ao de tantas outras jovens afro-brasileiras em 

sua condição: “Fiquei órfã aos dezoito. Durante esses oito anos tenho rolado por esse mundo 

de Cristo e comido o pão que o diabo amassou. Passando de mão em mão, ora nesta, ora 

naquela, a minha vida tem sido um tormento” (BARRETO, 2010, p. 95). Esta verdade 

horrível, por si já deveria tocar o coração do Comendador, que de forma escusa e vil 

contribuiu para a desgraça de sua própria filha, tendo em vista que é sabido que durante o 

sistema escravagista era de comum costume os senhores engravidarem as mulheres 

escravizadas e também praticarem do abandono parental, pois o escravizado não era uma 

criança, ele era um meio para se obter lucros, não algo que exigisse cuidados paternos. 

Traços biográficos relatados pela personagem Alice mostram ao leitor, como a sua 

vida foi amarga e como a sua figura sempre estivera ligada a duas imagens: a primeira como 

objeto sexual e a segunda como meio de gerar lucros para terceiros através de seu trabalho, 

imagens estas que irão mesclar-se a partir do momento da prostituição: 

Até hoje só tenho conhecido três homens que me dessem alguma coisa; os 

outros Deus me livre deles! — só querem meu corpo e o meu trabalho. Nada 

me davam, espancavam-me, maltratavam-me. Uma vez, quando vivia com 

um sargento do Regimento de Polícia, ele chegou em casa embriagado, 

tendo jogado e perdido tudo, queria obrigar-me a lhe dar trinta mil-réis, fosse 

                                                           
6 Lima Barreto não deixa uma localização exata de qual Cidade do Cabo está falando, mas com a indicação que o 

Comendador exerceu a profissão caixeiro viajante, se supõe que se trate da Cidade do Cabo na África. 
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como fosse. Quando lhe disse que não tinha e o dinheiro das roupas que eu 

lavava só chegava naquele mês para pagar a casa, ele fez um escarcéu. 

Descompôs-me. Ofendeu-me. Por fim, cheio de fúria agarrou-me pelo 

pescoço, esbofeteou-me, deitou-me em terra, deixando-me sem fala e a 

tratar-me no hospital. Um outro — um malvado em cujas mãos não sei como 

fui cair — certa vez, altercamos, e deu-me uma facada do lado esquerdo, da 

qual ainda tenho sinal (BARRETO, 2010, p. 95-96) 

Com uma vivencia marcada pela violência doméstica de seus parceiros, o abandono e 

abusos constantes a saga da jovem mulher afro-brasileira da narrativa afirma o pensamento 

exposto por Gonzalez (2020). Alice representa o destino de muitas outras mulheres negras de 

condição humilde, semelhante à sua, que viveram no período das duas primeiras décadas do 

século XX. Mesmo à época pós-abolição da escravatura, essas mulheres eram abusadas e 

exploradas em virtude de sua cor e de sua posição social, subalternizadas aos processos de 

coisificação e exploração, originados no período colonial, no trânsito sexual contínuo e na 

violência física entre a casa grande e as senzalas.  

O hábito do abandono era de certo modo algo comum como nos revela uma fala de 

Alice ao buscar na memória um concelho de sua falecida mãe: “toma cuidado, [...]. Esses 

homens só querem nosso corpo por segundos, depois vão-se e nos deixam um filho nos 

quartos, quando não nos roubam como fez teu pai comigo...” (BARRETO, 2010, p. 95-96). 

Conselho este que mesmo após os anos de escravidão e com a assinatura da Lei Áurea de 

1888, torar-se-ia válido. A mobilidade social e a dignidade a essas mulheres foram-lhes 

negadas e o fruto desse sistema injusto, é cíclico e prosseguirá em um processo de repetição 

nas gerações posteriores. 

A história de Alice acerca de sua trajetória de vida reflete uma verdade que se repete 

desde os confins do século XV aos dias de hoje. Eis o tipo de coisificação da mulher afro-

brasileira e pobre que se inicia nos tempos da colonização em que “as mulheres negras 

brasileiras receberam uma herança cruel: ser o objeto de prazer dos colonizadores” 

(NASCIMENTO, 2016, p. 61). Desse modo e diante o que Lima Barreto nos revela e constrói 

acerca de sua personagem, Alice é um exemplo de como a mulher afro-brasileira é usada 

como tela para projeções do que a sociedade branca e masculina a tornou. 

O segundo texto aqui analisado é ambientado em uma parte suburbana da cidade do 

Rio de Janeiro. Dissecando a ambiência e a vida do subúrbio (EVARISTO, 2009) o conto 

“Clara dos Anjos” narra a história de Clara, uma jovem negra, pobre e suburbana, que é 

seduzida e enganada por um rapaz branco.  Ao contrário de Alice, que desde cedo aprendeu a 
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lidar com os problemas que sua cor e condição social ocasionavam, Clara descobre um pouco 

tardiamente seu lugar na estática pirâmide social dos anos pós-abolição. 

A temática deste conto se centra precisamente no preconceito racial e no drama íntimo 

da protagonista. Clara, a protagonista da narrativa, é filha do Carteiro Joaquim e da dona de 

casa Engrácia. Clara é descrita como uma mescla entre os seus progenitores, estes “eram 

casados há quase vinte anos, mas só tinham uma filha, a Clara. O carteiro era pardo-claro, 

mas com cabelo ruim, como se diz; a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo 

liso” (BARRETO, 2010, p. 248).  

Embora Lima Barreto use o termo “cabelo ruim” para se referir aos fios crespos do 

personagem Joaquim, replicando um termo depreciativo na época, os traços africanos de 

ambos os pais contribuem para a formação da figura da bela jovem de 17 anos que “na tez, a 

filha puxava o pai; e no cabelo, à mãe. Na estatura, ficara entre os dois” (BARRETO, 2010, p. 

248). 

No decorrer dos episódios da narrativa, Clara acaba por conhecer durante a 

comemoração do aniversário de seu pai, o senhor Júlio Costa, este um rapaz “branco, 

sardento, insignificante de rosto e de corpo” (BARRETO, 2010, p. 149) pelo qual a moça se 

apaixona. Possuidor de má índole, ele é descrito pelo narrador como “o tipo completo do 

vagabundo doméstico, como há milhares nos subúrbios e em outros bairros do Rio de Janeiro” 

(Ibidem, p. 253) com o “olhar guloso que se deitou para os seios empinados de Clara” 

(ibidem, p. 250).  

Descrito como vil e muito inferior a moça Clara, seja no âmbito moral e educacional, 

“Júlio era quase analfabeto [...]. Muito estúpido, a sua vida mental se cifrava na composição 

[...], recheadas das mais estranhas imagens que a sua imaginação erótica, sufocada pelas 

conveniências, criava, tendo sempre perante seus olhos o ato sexual”. (BARRETO, 2010, p. 

152). Aparentemente a única qualidade do rapaz, diante de uma sociedade extremamente 

preconceituosa, era ser branco e de uma família apenas economicamente melhor que a de 

Clara.  

Seduzida, apaixonada e com ânsias de matrimônio, Clara se deixa levar pelas emoções 

da primeira paixão, dando assim meios para que o jovem Júlio torne mais presentes e mais 

fortes suas investidas, que claramente, levariam a moça de encontro à uma “desgraça” comum 

às mulheres afro-brasileiras perante o contexto social daquele século.  
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Aos olhos de Clara, a diferença de classes e a cor negra não apresentavam 

aparentemente um obstáculo para um futuro casamento. Em sua ingenuidade temendo a morte 

dos pais e a possibilidade de estar sozinha no mundo em um contexto em que a mulher ainda 

dependia da figura masculina, Clara por um breve momento chega a cogitar a questão da cor 

como possível empecilho para uma futura união, mas logo abandona a ideia: 

Não havia de ser toda a vida assim como um cão sem dono… Os pais viriam 

a morrer e ela não podia ficar pelo mundo desamparada… uma dúvida lhe 

veio: ele era branco; ela, mulata… Mas que tinha isso? Tinham-se visto 

tantos casos… Lembrou-se de alguns… Por que não havia de ser? 

(BARRETO, 2010, p. 251). 

De acordo com Eduardo de Assis Duarte (2009), Clara sofre do que o texto barretiano 

traduziu como “obsessão pelo casamento”. Sendo este o motivo, faz com que a moça se 

entregue e acolha a figura desprezável de Júlio Costa em seus aposentos por noites seguidas. 

Para o pesquisador, este conto como um todo, traz uma crítica à ideologia do branqueamento 

como forma de ascensão social, tendo em vista a imobilidade feminina afro-brasileira diante 

do sistema estático vigente.  

O caso entre os dois jovens segue até o dia em que Clara engravida e é 

consequentemente abandonada. Em uma atitude de desespero, a jovem mulher escolhe por 

clamar por ajuda a mãe de Júlio Costa. Um fato importante a ser observado antes do confronto 

entre Clara e a “sogra” é que o narrador do conto utiliza o juízo de valor para contradizer o 

discurso da época. Ele eleva as virtudes e qualidades de uma afro-brasileira enquanto 

apresenta de forma contrastante a personalidade problemática e a má índole de um branco. 

Esse jogo barretino induz ao leitor a julgar “claramente” que apesar de sua condição humilde 

e ingenuidade, Clara é superior moral e intelectualmente se contraposta a Júlio.  

Fato este totalmente ignorado e apagado em virtude de sua cor pelos os membros da 

família do rapaz, principalmente por sua mãe e irmãs. Diante de tal situação elas não 

acolheriam ou sequer cogitariam a aceitação de uma moça afro-brasileira que por ventura 

viesse juntar-se à sua família, pois “elas não admitiriam, para Clara, senão um destino: o de 

criada, de servir” (BARRETO, 2010, p. 252). Atitude e pensamento apoiado em uma visão 

colonial e racista, que inferioriza Clara por sua cor e pobreza. Logo, Clara não seria digna de 

se casar com um homem branco, pois as afro-brasileiras, mesmo após à escravidão, 

encontravam-se subalternizadas à situação servil de suas antepassadas escravizadas.  
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Ademais, Clara não teria sido a primeira moça afro-brasilera e pobre a ser seduzida e 

abandonada pelo charlatão Júlio Costa. 

Mais de uma vez, ele se vira a braços com a polícia por causa de 

defloramento e seduções de menores. O pai, desde a segunda, recusara 

intervir; mas a mãe, dona Inês, a custo de rogos, de choro, de apelo — para a 

pureza de sangue da família, conseguira que o marido, o capitão Bandeira, 

procurasse influenciar, a fim de evitar que o filho casasse com uma negrinha 

de dezesseis anos, a quem o Júlio “tinha feito mal. Apesar de não ser 

totalmente má, os seus preconceitos junto à estreiteza da sua inteligência não 

permitiram ao seu coração que agasalhasse ou protegesse o seu infeliz neto. 

Sem nenhum remorso, deixou-o por aí, à toa, pelo mundo... (BARRETO, 

2010, p. 253). 

Clara não é um caso isolado. Diante da situação, que mais uma vez se repetia, a 

matriarca tomou novamente as devidas precauções para que o sangue da família continuasse 

“puro”.  A mesma recorre ao abandono de mais uma moça e mais um neto e destila seu 

preconceito contra Clara: “Você não se enxerga? Você não vê mesmo que meu filho não é 

para se casar com gente da laia de você!” (BARRETO, 2010, p. 254). A mãe de Júlio em seu 

discurso e a busca por manter “puro” o sangue de sua família atesta que “o racismo é uma 

ideologia que necessita da constante disseminação de crenças que reforcem a ideia e 

sentimento de superioridade de determinado grupo racial” (CUTI, 2011, p. 15). 

Estas frases e seu comportamento têm sua raiz fundamentada na ideia da construção 

de uma raça inferior em detrimento de outra, pois com a escravização dos africanos, os 

europeus acharam na cor uma marca para seu sentimento de superioridade (SANTOS, 2013). 

As frases proferidas pela mãe de Júlio representam um etnocentrismo, uma necessidade de 

conjurar a ameaça do outro crendo na falsa ideia de sua suposta superioridade racial. 

Neste momento crucial do conflito, a mãe de Júlio, inocenta o filho e culpabiliza a 

vítima. Em uma atitude deveras desumana ela afirma para Clara que: “Ele não amarrou você, 

ele não amordaçou você... Vá-se embora, rapariga!” (BARRETO, 2010, p. 254). As palavras 

da mãe de Júlio insultam Clara e mostram ao leitor que aos olhos da sociedade branca naquele 

momento, o corpo afro-brasileiro feminino é visto como objeto de exploração e reforçado 

com o mito da sexualidade exacerbada dessas mulheres gera o estereótipo da mulher afro-

brasileira como fácil, prostituta ou “rapariga”7. 

                                                           
7 A palavra “rapariga” empregada no trecho, aparentemente não está ligada ao sentido original do Português de 

Portugal: o feminino de rapaz. O sentido aplicado no contexto possivelmente quer dizer prostituta, “mulher 

vulgar”. 
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Clara, humilhada retira-se do local e ao mesmo tempo reflete sobre o seu lugar 

naquela sociedade e o que a tornava “inferior” aos olhos da mãe de Júlio: “Clara saiu sem 

dizer nada [...]. Então, ela? Então ela não se podia casar com aquele calaceiro, sem nenhum 

título, sem nenhuma qualidade superior? Por quê?” (BARRETO, 2010, p. 255). A voz do 

narrador evidencia o preconceito racial mais que o de classe, porém as injustiças sociais que 

mostravam bem o contexto social da época, a falta de justiça para com os pobres de 

descendência africana. 

A personagem Clara depara-se com um futuro triste à sua frente, desamparada, na 

condição de mulher afro-brasileira e pobre, não poderia mesmo aspirar a nenhuma sorte 

diferente, uma vez que a jovem é inferiorizada pela sociedade brasileira. Devastada, Clara sai 

de encontro a mãe: “Não lhe disse nada; abraçou-a chorando. A mãe também chorou e, 

quando Clara parou de chorar, entre soluços, disse: — Mamãe, eu não sou nada nesta vida” 

(BARRETO, 2010, p. 255). 

A última frase da jovem Clara dos Anjos no encerramento do conto “Mamãe, eu não 

sou nada nesta vida” (BARRETO, 2010, p. 255), pode ser interpretada como um momento de 

despertar, o momento do reconhecimento de uma realidade. Aos olhos da protagonista o véu 

da ilusão foi rasgado, “ela é alguém que sofre, que tem um discurso de lamento, uma dor de 

viver para lidar” (CUTI, 2011, p. 77).  A narrativa presente no conto estampa o destino 

traçado por homens brancos para as mulheres negras, desde as primeiras escravizadas até os 

dias contemporâneos a Lima Barreto (e até mesmo aos tempos atuais). Em sua dor, Clara é 

porta-voz de muitas outras moças nascidas em sua condição e chama atenção para a violência 

contida nas relações interraciais, a impunidade e o prolongamento de hábitos da escravidão 

por meio de ações sociais dos brancos contra as mulheres afro-brasileiras. 

A situação de Clara se relaciona muito com a da mãe de Alice ou da própria Alice do 

conto “Um especialista”, considerando a condição de uma mulher negra no início do século 

XX que, conforme relata as pesquisas de Luciana Borges (2012): 

A sedução e o abandono pressupunham a total dependência da mulher em 

relação às figuras masculinas a sua volta – pai, irmão, marido – pois não 

existia a possibilidade de auto provimento, e a situação de desvirginamento 

sem reparação significavam bilhete de entrada em um mundo de 

degradações morais contínuas (BORGES, 2012, p. 576).  

Em ambos os contos Lima Barreto aborda o sexo inter-racial como um problema 

devastador, seu posicionamento é muito realista, neles a mulher afro-brasileira não é a 
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assanhada, a fácil, a sempre disposta ao coito. O autor mostra que o sexo inter-racial tem suas 

consequências para as mulheres afro-brasileiras. A exclusão, a solidão e o abandono que recai 

sobre as mulheres afro-brasileira em “Um especialista” e “Clara dos Anjos” é uma situação 

recorrente em outros contos, embora que não tomem a temática central.  

Clara e Alice são mulheres rebaixadas a objeto sexual, tornando-as assim alvo de 

abusos como tantas outras jovens negras em sua condição. Esses contos carregam em seu 

cerne uma dura verdade: a noção de propriedade que se estende ao corpo da mulher negra. Em 

ambos os contos, o destino dessas jovens é o mesmo. 

A questão racial é fundamental na obra de Lima Barreto. Isso pode ser visto na 

construção do enredo e das personagens dos contos anteriores, cujas narrativas se fundam na 

condição da mulher afro-brasileira no contexto social das duas primeiras décadas do Século 

XX. A construção da ótica barretiana deixa a entender que as mulheres apresentadas são 

estigmatizadas pela sociedade da época sob a marca da cor e da sexualização. Ao se fixar o 

olhar neste passado ficcionalizado por Lima Barreto, verifica-se que entre o final do século 

XIX e as primeiras décadas do Século XX a conjuntura social em relação à mulher negra 

houvera poucas mudanças. Sob essa perspectiva, observa-se que Lima Barreto, apesar de suas 

ambiguidades masculinas, age como testemunha de um quadro de opressão. As mulheres 

afro-brasileiras são corpos que ainda permanecem vitimados pelos preconceitos racial, de 

gênero e classe social.   

As narrativas põem a olhos nu o preconceito sofrido pela mulher de descendência 

africana e, portanto, suas consequentes histórias de desonra, violência e abandono. Nesse 

sentido, a personagem Alice do conto “Um especialista” vende o próprio corpo para garantir a 

sua subsistência, algo mais que comum para as décadas do pós-abolição já que de acordo com 

Abdias Nascimento (2016): “a mulata tornou-se só objeto de fornicação, enquanto a mulher 

negra continuou a relegada à sua função original, ou seja, o trabalho compulsório” 

(NASCIMENTO, 2016, p. 62). As protagonistas dos dois contos vivem realidades e 

experiências distintas. Clara possui pais presentes e um lar. Ao passo que Alice vive ao revés 

da própria sorte desde a morte de sua progenitora. Alice e Clara estão de certa forma ligadas 

pelo abuso e coisificação, reduzidas à sexualização de seus corpos, em maior ou menor grau, 

por figuras masculinas brancas. 
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Ambos os contos apresentam a visão parcial de Lima Barreto como homem e crítico 

da mesquinhez e crueldades da sociedade do seu tempo. Os contos barretianos nesse primeiro 

momento abordados, apesar de escritos e publicados nas primeiras décadas do século passado, 

contam uma realidade ainda presente na contemporaneidade, em que a mulher negra 

permanece vulnerável e invisível na sociedade brasileira contemporânea, marcadas pelo 

sentimento de dor, desilusão e abandono (HOOKS, 2018). A experiência dessas mulheres 

negras, aqui construídas e ficcionalizadas, reflete as realidades históricas, sociais e 

emocionais que apesar do distanciamento cronológico não é tão diferente da 

contemporaneidade.  

Embora Lima Barreto seja sujeito aos equívocos dos valores masculinos da época, o 

autor denuncia em forma de relato literário a exploração sexual e a sexualização da mulher 

negra. A mulher barretiana é mais que um objeto para o prazer do homem, em sua melancolia. 

Ela é um retrato da sociedade pela qual se torna excluída. Mesmo impossibilitadas de 

compreenderem essas questões sociais e raciais, essas mulheres demonstram em seu 

comportamento resquícios latentes do momento histórico da escravidão, revelando ao leitor a 

raiz do processo agressivo de dupla colonização da terra brasileira e do corpo feminino negro. 

 

3.3 O preconceito racial e a criança negra: Uma leitura do conto “O moleque” 

Publicado inicialmente como uma versão embrionária com o título de “A vingança 

(História de Carnaval)” nos periódicos A.B.C. (SCHWARCZ, 2010), no ano de 1918 e, 

posteriormente, com algumas alterações, acréscimos e reformulações, Lima Barreto o publica 

sob o título de “O moleque”, como o primeiro conto da primeira edição da obra Histórias e 

sonhos (1920). Este conto pode ser visto como uma peça da mágoa que Lima Barreto sentia 

diante das manifestações de preconceito cotidiano contra as crianças afro-brasileiras, 

principalmente aquelas, cujos traços étnicos são bem demarcados.    

O personagem central da história é o menino José, conhecido como Zeca, é um 

garoto pobre e negro, com idade entre nove e dez anos que mora no subúrbio de Inhaúma com 

sua mãe, Dona Felismina, uma mulher afro-brasileira, viúva de meia idade que trabalha como 

lavadeira. Muito respeitada e estimada entre a gente pobre da comunidade, Dona Felismina 

tem a sabedoria e o conhecimento das ervas e da religião para minimizar males corpóreos 

pessoais da gente do subúrbio. 



71 

 

Zeca descrito fisicamente pelo narrador barretiano de modo a exaltar de forma 

positiva os traços físicos de sua descendência, “um pretinho de pele de veludo, macia de 

acariciar o olhar, com a carapinha sempre aparada pelos cuidados de sua mãe, e também com 

as roupas sempre limpas, graças aos cuidados dela” (BARRETO, 2010, p. 146).  

Na descrição feita pelo narrador de Lima Barreto enxerga no menino Zeca uma outra 

elaboração imagética que se distancia da ideia de sujeira associada a indivíduos de grupos 

afro-brasileiros (SANTOS, 2020). Seus cabelos aparados e com suas roupas limpas, o menino 

é um exemplo de criança bem cuidada. Enquanto que psicologicamente o menino é descrito 

com certo paradoxo, “tinha todos os traços de sua raça, os bons e os maus; e muita doçura e 

tristeza vaga nos pequenos olhos” (BARRETO, 2010, p. 247). Essas qualidades opostas 

descritas se fundem na criança e constituem uma personalidade que ainda está sujeita às 

consequências da escravidão que se encontra em uma condição social inferiorizada e de 

obediência, por ser negro e criança (SANTOS, 2020).  

Zeca está sempre a ajudar Dona Felismina nos serviços de ganho, ao levar e trazer as 

trouxas e os tabuleiros de roupas dos fregueses e também realizando pequenas tarefas. “Era-

lhe este seu filho o seu braço direito, o seu único esteio, o arrimo de sua vida [...]. Doce, 

resignado e obediente, não havia ordem de sua mãe que ele não cumprisse rigorosamente” 

(BARRETO, 2010, p. 147). Diferentemente do que se pregava ou se supunha nas primeiras 

décadas do século XX, a criança negra expressa na figura de Zeca diverge da carga negativa 

do menino negro travesso. Zeca de acordo com o que é apresentado pelo narrador do conto 

representava o filho ideal, amigo, obediente e responsável e estimado por todos. Ele contava 

com a extrema simpatia do Coronel Castro, homem branco, de boa índole, cliente e amigo de 

Dona Felismina. 

Embora que dotado de aspectos históricos, geográficos e habitacionais, expostos por 

Lima Barreto, a narrativa central do conto se dá de maneira bem simples. Durante a época do 

ano em que ocorre os festejos de carnaval, o garoto Zeca sai de casa para entregar as roupas 

para um cliente branco de sua mãe, o Coronel Castro. No caminho, o protagonista da narrativa 

é abordado por algumas crianças que zombavam dele com as expressões “ó moleque!”, “ó 

negro!”, “ó gibi” (BARRETO, 2010, p. 151). Gozações estas claramente carregadas de um 

teor racial muito forte. Triste e chateado, Zeca acaba por ceder e compartilhar a causa de seu 

desalento com o Coronel Castro, este por sua vez, promete ao menino que irá presenteá-lo 

com uma fantasia carnavalesca de diabinho. 
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Inicialmente, o vocábulo moleque, usado como primeira forma de xingamento, é um 

termo do período escravagista que designava os cativos de pouca idade (ARIZA, 2018), ou 

criança negra livre, que ficavam nas casas senhoriais fazendo todo tipo de serviço, que iam 

desde ajuda braçal a distração particular dos jovens senhores. De acordo com Mattoso (1988) 

em seus estudos sobre a criança escrava, era a partir do momento em que a criança negra 

escrava passava a desempenhar atividades de trabalho, com feitio econômico por volta dos 

sete aos doze anos de idade, quando “os jovens escravos deixam de ser crianças para entrar no 

mundo dos adultos, mas na qualidade de aprendiz, de moleque ou de moleca” (MATTOSO, 

1988, p. 42-43).  

Dessa maneira, percebe-se que o uso da palavra moleque inicialmente tinha a 

intenção de rebaixamento, ao lembrar a condição de criança escravizada, servil e subalterna já 

que o termo é uma denominação técnica para menino escravizado. Os termos “negro” e “gibi” 

são sinônimos, e ambos vêm carregados de uma carga negativa, em forma de xingamento e 

zombaria para com a figura do menino Zeca. Contrariamente à descrição que o narrador faz 

ao exaltar suas características étnicas, os xingamentos utilizam a cor da pele do menino para 

rebaixá-lo. 

Por outro lado, a palavra “moleque” também pode ser lida como sinônimo de criança 

negra travessa, embora que Zeca represente o oposto disso. O menino revela uma face 

imperativa; a exemplo, a passagem em que o protagonista citado acima vai à venda do Seu 

Eduardo comprar sabão para sua mãe, ocasião em que é revelado um pouco do seu 

temperamento. Ao mesmo tempo em que era estimado por todos, Zeca era igualmente 

provocativo com o Caixeiro Eduardo, destacando-se entre os demais clientes – “Caixeiro, 

‘mi’ serve já” (BARRETO, 2010, p. 147), e quando não atendido, o menino fingia-se irritado 

– “Mi despache Caixeiro” (Ibidem, p. 147). Essa face imperativa também pode ser 

interpretada quando o garoto decide pregar uma peça nos meninos que o xingaram: “Queria 

amanhã passar por lá e meter medo aos meninos que me vaiaram” (Ibidem, p. 151). 

Sua força interior se difere do conformismo visto em determinados pontos da 

narrativa na personagem de Dona Felismina (SANTOS, 2020). De acordo com Romulo Costa 

Mattos (2013), a imperatividade e a força de Zeca na cena de sua “vingança” irão justificar o 

título do conto. Moleque era a forma como os escravizados eram conhecidos quando crianças, 

ainda que o garoto Zeca representasse bem, o que Lima Barreto queria ressaltar nas crianças 
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negras do subúrbio: “Doce, resignado, e obediente, por causa do zelo da mãe” (BARRETO, 

2010, p. 146), mas que também saberia revidar aos ataques sociais. 

Além de Zeca, o conto também traz a figura de outras crianças, essas são os dois 

filhos pequenos da prostituta branca Antônia e Baianinha. Os primeiros “sempre sujos e 

rotos” (BARRETO, 2010, p. 145) passavam muita necessidade e precisavam da caridade dos 

vizinhos para ter o que comer. A segunda era uma menina branca, filha adotiva da 

personagem Baiana (Negra, solteira, estimada por todos na rua e de bom coração). Baianinha 

é representada por Lima Barreto como forma de exemplificar cenas do preconceito diário 

sofrido por pessoas afro-brasileiras, episódios esses postos em evidência quando a pequena 

passava em frente à venda, e o caixeiro costumava lhe falar, em tom de brincadeira: 

“Baianinha, tua mãe é negra” (Ibidem, p. 146) e a pequena retruca com “Negra é tu, “seu” 

burro!” (Ibidem, p. 146). Lima Barreto se apropria da fala da menina para ilustrar que, mesmo 

entre as crianças, o pensamento construído pela sociedade que cercava o negro está ligado a 

um aspecto negativo. Por sua vez, a criança, em sua inocência, parece incapaz de reconhecer 

esse aspecto negativo na figura de sua mãe, mesmo que a Baiana seja de fato uma mulher 

negra.   

A trama em torno do menino Zeca e Dona Felismina revela muito sobre a dura vida 

das mães negras e pobres e sobre suas relações com seus filhos. Dona Felismina, mãe honrosa 

e trabalhadora e assim como tantas outras mães afro-brasileiras na ficção de Lima Barreto e 

na vida fora das páginas, preocupava-se com a educação do filho sendo ela mesmo incapaz de 

ler, escrever e contar, sempre recorrendo a ajuda dos vizinhos quando necessário, enxergava 

na educação uma chance de algo melhor projetado para o futuro de seu único filho, como nos 

revela o narrador: “A mãe tinha vontade de pô-lo no colégio; ela sentia a necessidade disso 

todas as vezes que era obrigada a somar os róis” (BARRETO, 2010, p. 147). A educação, 

logo no início do século XX como nos mostra o pensamento da personagem era enxergada 

como uma possibilidade de mobilidade social, se não mobilidade, mas de uma melhora na 

condição de vida, sendo a personagem analfabeta, garantir o acesso às letras para seu único 

filho representavam uma possibilidade de futuro. 

Dona Felismina encontra-se em um dilema, Zeca precisa estudar, mas diante da 

condição de pobreza em que ele e sua mãe estão é imprescindível, que mesmo sendo criança, 

que o menino também seja responsável por prover a renda da família. Dona Felismina é 

dependente e quase incapaz de ficar longe do seu pequeno: “pondo-o no colégio, quem havia 
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de levar-lhe e trazer-lhe a roupa? Quem havia de fazer-lhe as compras?” (BARRETO, 2010, 

p. 148).  

A pobreza insurgida contra os personagens Zeca e Dona Felismina é exemplo da 

triste herança deixada pelos longos anos de escravidão, aos quais as gerações anteriores a 

Zeca, foram submetidas. O conto também deixa a entender, de forma dura, que a educação 

para as crianças negras fora posta em segundo plano, visto que o contexto geral de Zeca, 

assim como de outras crianças negras do subúrbio, não pode almejar para si o direito a 

educação, as salas de aulas, aos livros. Nesse caso, lousa e giz são substituídos pelo trabalho, 

por míseros trocados, que são a chance de se garantir a refeição do dia em meio a um cenário 

de pobreza.  

Observa-se que, graças aos cuidados e o amor de Dona Felismina, Zeca não tivera 

sua inocência massacrada e ainda conservava em seu ser as alegrias pueris da idade: brincava, 

imaginava, mesmo que diante da condição de trabalhador infante. Condição essa, ainda muito 

comum aos espaços periféricos dos grandes centros urbanos e nas regiões mais pobres do 

Norte e Nordeste do Brasil contemporâneos. 

Zeca e sua mãe trabalham de forma simbiótica para garantir a subsistência dos dois 

como se pode observar no trecho que se segue:  

Podia ter dinheiro para ir, pois, em geral, sempre os fregueses de sua mãe lhe 

davam um níquel ou outro; mas, mal os apanhava, levava-os à mãe que 

sempre andava necessitada deles, para a compra do trincal, do polvilho, do 

sabão e mesmo para a comida que comiam. (BARRETO, 2010, p. 148). 

Diante da viuvez, e aos olhos de Lima Barreto, Dona Felismina é representada, 

infelizmente, como dependente da figura masculina, talvez diante da solidão e pobreza em 

que muitas mulheres afro-brasileiras são delegadas. A personagem sente um grande amor e 

uma relação de proteção materna ao seu pequeno. Qualquer que fosse o pensamento de deixar 

Zeca a colocava em um estado deveras triste. Fato este observado no momento em que diante 

da solidão e da dureza da vida “embora quisesse vê-lo [Zeca] sabendo ler, sempre objetava, e 

com razão, a necessidade que tinha dos seus serviços, pois era este seu único filho o braço 

direito dela, seu único auxílio, o seu único “homem” (BARRETO, 2010, p. 148). 

O apego excessivo a Zeca também pode ser interpretado e explicado pelo viés 

herdado da escravidão em que muitas mulheres tinham seus filhos arrancados dos seus seios e 

vendidos como animais por mercadores ou senhores de escravos, até mesmo como forma de 
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punição (HOOKS, 2018). A venda de um filho de cativo também era uma forma de vingança 

e controle sobre essas mulheres, e é vista constantemente em algumas slave narritives, em 

relatos ficcionais sobre a América escravocrata, a exemplo o conto “A escrava” (1887), de 

Maria Firmina dos Reis, romancista e poeta afro-maranhense. 

Felismina abomina a ideia de deixar seu pequeno ir, mesmo que diante da 

possibilidade de ganhar uma vida menos dura ao lado de seu amigo e cliente Coronel Castro. 

A mulher não deixará Zeca. Ela é feliz naquilo que a pertence, seu barracão, seu filho e seu 

serviço, e principalmente a sua liberdade e autonomia como nos é mostrado no trecho a 

seguir, quando a personagem é indagada pelo Coronel Castro sobre a possibilidade de colocar 

seu filho em um colégio: 

Dona Felismina respondeu-lhe com lágrimas nos olhos: 

— Não posso, “seu” coronel; não posso... Como hei de viver sem ele? É ele 

quem me ajuda... Sei bem que é preciso aprender, saber, mas... 

— Você vai lá para casa, Felismina; e não precisa estar se matando. 

Titubeou a rapariga e o velho funcionário compreendeu, pois desde há muito 

já tinha compreendido, na gente de cor, especialmente nas negras, esse amor, 

esse apego à casa própria, à sua choupana, ao seu rancho, ao seu barracão 

uma espécie de Protesto de Posse contra a dependência da escravidão que 

sofreram durante séculos. (BARRETO, 2010, p. 149). 

Preocupações ainda pertinentes nos dias de hoje para a grande maioria das pessoas 

em situação de pobreza, nesse grande abismo de desigualdade que é o Brasil, se faz presente 

no texto também na cena em que o menino Zeca, na véspera dos festejos de carnaval, chega 

em casa portando o presente prometido do amigo Coronel Castro: 

Aproximou-se o Carnaval [...] Felismina retirou mais cedo dos arames a 

roupa branca que estivera a secar. Atarefada com esse serviço, ela não viu 

que o seu filho entrara-lhe pelo barracão adentro, sobraçando um embrulho 

guizalhante e um outro, com rasgões no papel [...]. 

Dona Felismina veio para o interior do barracão; e pôs-se a arrumar a roupa 

seca ou corada. Zeca, distraído, no outro extremo do aposento, não a viu 

entrar e, julgando-a lá fora, desembrulhou os apetrechos carnavalescos. 

Sobre a humilde e tosca mesa de pinho estendeu uma rubra vestimenta de 

ganga rala e uma máscara apavorante de olhos esbugalhados, língua 

retorcida e chifres agressivos, apareceu tão amedrontadora que se o próprio 

diabo a visse teria medo. 

A mãe, ao barulho dos guizos, virou-se, e, vendo aquilo, ficou subitamente 

cheia de más suspeitas: 

— Zeca, que é isso? 

Uma visão dolorosa lhe chegou aos olhos, da casa de detenção, das suas 

grades, dos seus muros altos... Ah! meu Deus! Antes uma boa morte!... E 

repetiu ainda mais severamente: 

— Que é isso, Zeca? Onde você arranjou isso? 

— Não... mamãe... não... 
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— Você roubou, meu filho?... Zeca, meu filho! Pobre, sim; mas ladrão, não! 

Ah! meu Deus!... Onde você arranjou isso, Zeca? (BARRETO, 2010, p. 

151). 

O medo na fala da mãe é notável. A falta de oportunidades e a pobreza podem ser 

interpretadas como suposição para as “más suspeitas” na cabeça daquela pobre mulher. Ver 

seu filho com uma trouxa ou um embrulho que não o pertencia, fez Dona Felismina temer e 

até projetar a visão de seu filho de apenas 10 anos preso. “Uma visão dolorosa lhe chegou aos 

olhos, da casa de detenção, das suas grades, dos seus muros altos... Ah! meu Deus! Antes uma 

boa morte!” (BARRETO, 2010, p. 150). Isso induz o leitor contemporâneo a pensar que o 

tratamento para o jovem negro dos anos 20 até hoje não mudou muito e desde o final do 

século XIX, manteve-se a estrutura social antiga: negros por baixo, brancos por cima 

(SANTOS, 2013, p. 47). O crime as vezes pode aparecer como uma via possível para escapar 

das mazelas impostas aos miseráveis, porém ele carrega consequências.  

Após resolvido o mal-entendido Dona Felismina questiona o “porquê” de Zeca 

desejar tal fantasia:  

—Mas para que você quer isso? Antes tivesse dado a você umas camisas... 

Para que essas bobagens? Isso é para gente rica, que pode. Enfim... 

— Mas, mamãe, eu aceitei, porque precisava. 

— Disto! Ninguém precisa disto! Precisa-se de roupa e comida... Isto são 

tolices! (BARRETO, 2010, p. 151). 

Dona Felismina afirma com convicção, que as necessidades vêm antes da diversão. 

Em sua condição, ela e o filho necessitam de roupas, de comida, itens de necessidade básica. 

A diversão é destinada aos ricos, aqueles brancos, a qual suas mãos pretas lavam a roupa 

branca. A necessidade por comida é exposta no conto quando o pequeno Zeca revela que até 

mesmo as gorjetas que ele ganhava, vez ou outra, eram dadas de bom grado para a mãe e 

assim garantir um pouco dos alimentos básicos.  

As roupas por sua vez, mesmo que engomadas e limpas, eram frutos da caridade, 

como nos revela o narrador na cena em que o garoto vai ao cinema: “Em cima dos seus 

tamancos domingueiros, com o terno de casimira que a caridade do coronel Castro lhe dera, e 

a tesoura de sua mãe adaptara a seu corpo” (BARRETO, 2010, p. 148). Desse modo, Lima 

Barreto tece a crítica em que tudo lazer se torna tolice, passa ao segundo plano, quando se tem 

fome, quando se alimentar é preciso para sobreviver.  
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De modo geral, o conto “O Moleque” produz o que é defendido por autores como 

Maria Zilda Ferreira Cury (1981), que afirma que a literatura barreteana serviu e serve como 

forma de representação do perfil dos marginalizados, negros e brancos pobres, tornando-se a 

expressão de uma camada marginalizada da época. Neste conto o elemento da cor negra é 

exaltado e soma-se à virtude de suas personagens, contradizendo novamente o que era o 

discurso da classe dominante daquele período.  

Os personagens do conto são construídos com força diante do duro cotidiano das 

pessoas pobres e excluídas. Torna-se mister observar que, de certa forma, no referido conto a 

pobreza parece amenizar os conflitos raciais, uma vez que os personagens brancos, Antônia e 

o Coronel Castro, não são descritos como pessoas ruins, como no caso do Comendador do 

conto “Um especialista” (1904) ou de Júlio Costa em “Clara dos Anjos” (1920). Mas isso não 

significa afirmar que esses conflitos raciais não existam ou não estejam presentes no dia a dia 

dos personagens. 

 

3.4 O pecado de ser negro no Brasil 

O conto “O pecado” carrega consigo a incógnita da data de sua criação. Seus originais 

se encontram na Divisão de Manuscritos da Biblioteca Nacional e é possível consultar o 

original em duas versões. “Uma traz como local e data “Rio, 14/7/04” e a outra, em caligrafia 

distinta da anterior e acompanhada da assinatura “Lima Barreto”, traz como local e data “Rio, 

6/4/1914” (SCHWARCZ, 2010, p. 697). Este conto foi publicado pela primeira vez, após a 

morte do autor em agosto de 1924, na Revista Souza Cruz, ano VIII, número 92 

(SCHWARCZ, 2010). 

“O pecado” narra de maneira bem-humorada e crítica a história de uma alma 

identificada apenas como P.L.C, que após a morte, sobe aos céus e espera por seu destino no 

pós vida, que será decidida por São Pedro.  Em um primeiro momento as vistas do santo 

porteiro Pedro (que na tradição católica guarda as chaves do reino celeste), ao ler a ficha de 

P.L.C, acredita tratar-se de uma alma justa e digníssima merecedora da honra de sentar à 

direita do próprio deus-criador:  

P. L. C., filho de..., neto de..., bisneto de... – Carregador, quarenta e oito 

anos. Casado. Casto. Honesto. Caridoso. Pobre de espírito. Ignaro. Bom 
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como São Francisco de Assis. Virtuoso como São Bernardo e meigo como o 

próprio Cristo. É um justo.  

Deveras, pensou o Santo Porteiro, é uma alma excepcional; como tão 

extraordinárias qualidades bem merecia assentar-se à direita do Eterno e lá 

ficar, per saecula saeculorum, gozando a glória perene de quem foi tantas 

vezes Santo... (BARRETO, 2010, p. 547). 

No entanto, São Pedro insiste para o guarda-livros rever a análise do relatório da vida 

de P. L. C. Logo, descobre-se que um detalhe “muitíssimo” importante havia passado 

despercebido pelo Santo Porteiro. Sim, P. L. C foi um homem honesto, caridoso, leal e ignaro, 

porém em sua ficha havia uma observação: “sua alma é a de um negro” (BARRETO, 2010, p. 

547) e por isso o Santo o destina ao Purgatório. 

O conto é curto, porém impactante. Sua narrativa bem-humorada está cheia de crítica a 

tudo que foi e é infligido às pessoas negras naquele momento temporal. A própria ideia de um 

Purgatório pode ser interpretada como crítica, uma vez que a Igreja Católica, como é sabido, 

apoiou a escravidão do africano e se beneficiou dos lucros desse tráfico desumano e cruel. A 

Igreja Católica como instituição “fez uso da propagação da ideia do Purgatório com um local 

situado entre o Paraíso e o Inferno, “onde as pessoas ficariam por um tempo para redimir-se 

dos pecados” (SILVA, 2018, p. 2).  E que pecados P. L. C. apresenta, se o mesmo tem em 

seus registros que é “Casto. Honesto. Caridoso. Pobre de espírito. Ignaro. Bom como São 

Francisco de Assis. Virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo” 

(BARRETO, 2010, p. 547). Sim, P. L. C. tem “o pecado da cor”. 

Para Cuti (2011), o conto de Lima Barreto traça, no limite do cômico, o processo de 

crendice racista. Na ótica do pesquisador, Lima Barreto brinca jocosamente com a 

transcendência ao dizer que o céu católico também é racista, “o autor toca em um dos 

sustentáculos ideológicos da escravidão: a Igreja, a mesma que teve escravizados, que 

justificou o tráfico e, com hipocrisia, prometeu igualdade no paraíso (CUTI, 2011, p. 102).  

A crítica que se estende às instâncias da Igreja Católica, que incentivou e se beneficiou 

da escravidão do africano e de seus descendentes em nosso país, se apoia na ideia que “em 

nome de Deus justificavam que, para os negros serem salvos, libertos dos pecados, era 

necessário passar pela “redenção” do cativeiro. Neste caso o purgatório terrestre” (SILVA, 

2017, p. 5). Dessa maneira, o conto “O pecado” representa o castigo infligido à alma do nobre 

P. L. C, é o castigo da história do racismo na vida dos africanos e afro-brasileiros no Brasil. 

Lima Barreto através da ironia destaca que não importa quão boa, virtuosas e honestas sejam 

as pessoas negras, pois seu valor já se encontra subjugado e diminuído frente aos brancos 
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corruptores das instituições da nação. Nação esta que embora construída com a força, o suor e 

o sangue dos escravizados, ainda é extremamente racista. 

O conto investigado problematiza o doloroso processo de racismo que se tem 

perpetuado desde a escravidão. Lima Barreto utiliza-se do tom crítico e de recusa ao racismo 

de faces estrutural e institucional. Elas são caracterizadas na exclusão das pessoas negras nas 

estruturas sociais (ALMEIDA, 2019, KILOMBA, 2019) e também no padrão de tratamento 

desigual entre branco e não brancos (KILOMBA, 2019).  A igreja católica como exemplo de 

racismo institucional utilizado naquele contexto por Lima Barreto age reproduzindo “as 

condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem social” (ALMEIDA, 2019, p. 31). 

Desse modo, ela impõe regras e padrões racistas vinculados a uma ordem social, que visa 

destinar a exclusão para os negros, de modo a se manter prolongada ainda o modelo social 

escravagista colonial. No enredo do conto, o céu traduz a estrutura de uma repartição pública, 

e como estrutura oficial exclui P. L. C apenas pelo fato do personagem ser negro, o que deixa 

a entender que, notadamente, se ele fosse uma pessoa branca teria livre acesso aos portões 

celestes e ao paraíso.  

O Conto pode ser interpretado e investigado não apenas como um sofrimento 

individual, vivido por P. L. C, mas o sofrimento infligido a toda uma coletividade. Com este 

conto, Lima Barreto evidencia sua consciência em relação aos problemas raciais do início do 

século XX. O autor “manifesta uma profunda preocupação com aqueles excluídos e por isso 

faz tornar público todo seu ressentimento em relação aos prejuízos causados pelo racismo” 

(SILVA, 2017, p. 6).  

Sendo o próprio Lima Barreto um escritor incompreendido, que teve suas 

possibilidades de ascensão bloqueadas de todas formas em virtude de sua cor e de seu 

posicionamento social e antirracista, ele termina por fazer da escrita uma arma de denúncia da 

situação em que se encontrava a população de ex-escravizados e descendentes no período da 

Primeira República, cujo sistema de governo, de certo modo, destinava o Purgatório Civil da 

sociedade para os indivíduos negros, aquele espaço indistinto, sem inclusão, cidadania e com 

ausência de direitos mínimos. O escritor mostra que o Purgatório é o lugar da desumanização 

completa a que estava submetido toda gente negra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O que é verdade na raça branca, não é extensivo ao resto. 

 (Lima Barreto, Diário íntimo, 1953, p. 15) 

 

Sob uma forma agressiva e reveladora os contos trazidos e analisados nesta pesquisa 

são escritos sob o signo da denúncia e da luta contra o racismo. Nessas narrativas as 

personagens e pessoas pertencem a diferentes classes sociais e origem étnico-racial, cujo 

contexto social é demarcado por relações injustas, desumanas e de opressão contra as pessoas 

negras e pobres, em especial, a mulher negra, que é tratada com desprezo e despeito, legada à 

condição de objeto sexual e à violação do corpo e da dignidade humana pelo homem branco. 

Ficção e realidade se misturam e exemplificam os terríveis desdobramentos da escravidão.  

As narrativas dos contos estão sustentadas pelas relações de força e dominação, ainda 

advinda da herança escravagista. Deste fator, nasce o enfrentamento à condição de excluído 

através das ações do personagem afro-brasileiro (CUTI, 2011). Lima Barreto toma para si a 

missão de fazer da literatura um instrumento de denúncia contra uma sociedade racista e 

elitista, conforme apontam as críticas de Cuti (2011) e Souza (2018).  O autor capta o espírito 

do momento em que viveu, atendo-se, de maneira sensível, à sua experiência como homem 

pobre, afro-brasileiro e marginalizado pelas elites dominantes da época, o que de algum modo 

resulta na representação e construção do universo do sujeito negro e protagonista de suas 

narrativas, embora esses personagens/protagonistas sejam a representação da camada 

populacional negra e pobre, aqueles invisíveis socialmente. Os contos de Lima Barreto, aqui 

investigados, traz à tona cenas cotidianas da vida urbana, em particular, a crônica social da 

vida dos subúrbios cariocas, cujos episódios diz respeito à denúncia do racismo, 

comportamento vergonhoso e há muito negado pelo branco, com forma de manter intocáveis 

os privilégios e hegemonias da branquitude.  

 A narrativa e os personagens dos contos barretianos exposto na pesquisa fazem o 

leitor dos dias atuais indagar e refletir sobre a construção do personagem negro em vários 

aspectos. O primeiro deles vem à guisa de questionamentos sobre a representação e 

construção da mulher negra. Lima Barreto mesmo que diante de sua visão limítrofe de homem 

constrói as personagens, Alice e Clara dos Anjos, como vítimas de uma ideologia enraizada 
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em costumes senhoriais, que se perpetuam durante décadas a fio, fortalecidos pelo viés da 

pobreza, da exploração e também da falta de perspectivas para as mulheres negras. Embora as 

personagens ainda sejam submissas e passivas, Lima Barreto aborda o lado da violação sexual 

e o pesado fardo que recai sobre as mulheres negras. 

Em seu conto “O moleque”, o autor constrói personagens próximos ao real, que vão 

se distanciar das visões estereotipadas, inferiorizadas ou demonizadas pelas narrativas 

colonialistas. Zeca não é um indivíduo perigoso. Dona Felismina não é uma preguiçosa, uma 

serviçal, isenta de emoção. A pobreza condiciona os personagens a uma vida cheia de 

dificuldades, mas ambos carregam com afinco a honestidade e o trabalho duro de forma 

continua e simbiótica. 

P. L. C, personagem de “O pecado”, é representado como pessoa de vida honesta, um 

homem deveras correto, mas é subjugado pelo sistema dominante que insiste em rebaixar, 

menosprezar e impedir os direitos mínimos àqueles que aos olhos dos brancos nascem sob o 

estigma da cor. P.L.C representa uma espécie de testemunho ficcional (SOUZA, 2017), 

vivenciado pela grande maioria da população negra nas primeiras décadas do século XX. 

As questões sobre “raça” tratadas nos contos e em grande parte da obra barretina 

trazem uma marca documental de um pertencimento étnico por parte do autor. Lima Barreto, 

como escritor afro-brasileiro, dedica-se ao protagonismo das camadas da sociedade carioca e 

constrói seus personagens de modo a contradizer o discurso de autoria branca. Os referidos 

contos recusam o comportamento colonialista do branco e da elite econômica ao denunciar a 

violência que tem se prolongado contra o povo negro antes e após o 13 de maio. Essas 

narrativas identitárias são comprometidas com a condição humana do seu grupo étnico-racial, 

as quais se entrelaçam ao anseio de justiça, numa intencionalidade de trazer para o centro da 

reflexão a função transformadora da literatura (CUTI, 2011), que fomenta o desejo de 

mudança e ascensão social da população negra oprimida, o que por sua vez, tornou-se motivo 

de rejeição da obra de Lima Barreto, por parte da classe branca dominante, relegando o autor 

e a obra deste ao limbo intelectual por mais de meio século. 
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