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RESUMO 

 

Neste trabalho partimos de uma problematização do campo literário brasileiro ao 

lançarmos um olhar à literatura negro-brasileira a partir da produção dos 

Cadernos Negros, a fim de refletir sobre outras vertentes que questionam o 

cânone literário. Esta dissertação tem o objetivo de compreender como se dá a 

construção de uma masculinidade negra na escrita literária quando feita sob 

autoria de escritores que são homens e negros. Inicialmente, trazemos ideias de 

autores que tencionam os aspectos ao redor de uma literatura negra. Em 

seguida, apresentamos algumas características para a construção de uma 

masculinidade negra. E por fim investigaremos como esse processo se dá nos 

contos: “Das histórias que nos contam”, de Bruno Gabiru, “Na favela do recanto”, 

de Akins Kintê e “Memória Suja”, de Cuti (Luiz Silva), presentes na antologia de 

número quarenta dos Cadernos Negros.  

 

Palavras-chave: Literatura brasileira; Literatura negra; Cadernos Negros; 

Masculinidade; Bruno Gabiru; Akins Kintê; Cuti 
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ABSTRACT 

 

In this dissertation we start by questioning the Brazilian Literary field by taking a 

look at the Black Brazilian Literature texts published in “Cadernos Negros”, in 

order to reflect on some aspects that question the literary canon. This dissertation 

aims to understand how the construction of a black masculinity in literary writing 

takes place when is written by black male authors. Initially, we bring ideas from 

authors that discuss about the aspects of a black literature. Then, we present 

some of the charactheristics regarding the construction of a black masculinity. 

Next, we investigate how this process takes place in the following short stories: 

"Das histórias que nos contam", by Bruno Gabiru, "Na favela do recanto", by 

Akins Kintê and "Memória Suja", by Cuti (Luiz Silva), available in the anthology 

number forty of “Cadernos Negros”. 

Keywords:  Brazilian Literature; Black Literature; Cadernos Negros; 

Masculinity; Bruno Gabiru; Akins Kintê; Cuti 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para convencer-te a aceitar esse encontro busquei 
conceitos (que tu tanto aprecias) para te demonstrar o 
deslocamento do humano que praticastes em relação a 
mim, expulsando-me para longe, muito longe, na morada 
de uma alteridade situada nos confins do não-ser, para 
além dos Outros que foram admitidos, ainda que com 
reservas, na sua privacidade. Não falo por despeito ou 
inveja. Posso viver perfeitamente bem sem ti. Incomoda-
me apenas o desconforto das condições de vida que me 
destinastes que, aliás, só conheci depois de te encontrar 
(Sueli Carneiro, “A construção do outro como não-ser 
como fundamento do ser”).  

 

Este trabalho parte da escrita de um corpo negro. Um corpo que não é 

separado do seu intelecto, que reivindica a todo momento seu direito de ser, 

rumo a uma trajetória de humanização. Sendo assim, este escrito parte de 

investigações acadêmicas, mas também traça cruzamentos com a maneira 

como tentaram me desenhar no mundo, perpassa por lugares a fim de indagar 

as lacunas deixadas desde o período de colonização deste país. Isto não é só 

um trabalho, é também uma forma de exigir a minha existência, o meu lugar! 

Entre as várias funções que a literatura tem, uma delas é situar as 

possibilidades de existência a partir de suas narrativas. Mas quais existências 

são por ela legitimadas, uma vez que temos um cânone dizendo o que é ou não 

literatura?   

Partindo disso, a presente dissertação busca interpretar a relevância de 

uma literatura contemporânea produzida por escritores negros e entender os 

motivos de possíveis invisibilidades dentro da área dos Estudos Literários. Entre 

a variedade de termos para nomear esse viés literário, como literatura afro-

brasileira, literatura afro, literatura negro-brasileira etc., escolhemos a terceira, 

que defendida por Cuti (2010) reafirma um fazer literário na diáspora, 

ressignificando e reinventando uma literatura negra no Brasil: 

 

A palavra ‘negro’ lembra a existência daqueles que 
perderam a identidade original e construíram outra, na luta 
por suas conquistas [...]. Portanto, a palavra ‘negro’ nos 
remete à reivindicação diante da existência do racismo, ao 
passo que a expressão ‘afro brasileiro’ lança-nos, em sua 
semântica, ao continente africano, com suas mais de 54 
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nações, dentre as quais nem todas ligadas à ascendência 
negro-brasileira (CUTI, 2010, p. 39). 

 
Mas como inscrever uma literatura produzida por autores negros em um 

cenário tão disputado sendo que lidamos com uma tensão que se inicia na 

escolha do seu próprio nome? Ou seja, um campo ainda em desenvolvimento.  

Escolhemos para investigar a coletânea Cadernos Negros, que desde 

1978 publica de maneira anual antologias de contos e poesias. Portanto, a 

maneira como Cuti ensaia sua literatura negro-brasileira pode responder a 

algumas indagações que surgirão durante o processo de análise.  Até porque a 

coletânea tem uma força bastante relevante ao construir uma identidade literária 

de combate e resistência ao racismo brasileiro. Sendo assim, talvez 

conseguiremos construir outro olhar se identificarmos como o homem negro 

transita nos contos: “Das histórias que nos contam”, de Bruno Gabiru, “Na favela 

do recanto”, de Akins Kintê e “Memória Suja”, de Cuti, presentes na edição de 

número quarenta dos Cadernos Negros. 

Historicamente, o homem negro se encontra em um lugar subalterno, o 

racismo nega a ele qualquer lugar humano dentro da sociedade, começando 

pela questão corporal que, quando não é sexualizada, é brutalmente 

atravessada pela violência física e psicológica. É o que também afirma Osmundo 

Pinho, em seu “Qual é a identidade do homem negro?” (2004), na qual apresenta 

uma análise crítica da situação do homem negro e levanta hipóteses diante de 

suas possíveis masculinidades: 

 

Antes de tudo, o homem negro é representado como um 
corpo negro, o seu próprio corpo. Paradoxalmente, esse 
corpo é configurado de forma alienada, como se fosse 
separado da autoconsciência do negro. O corpo negro é 
outro corpo, lógica e historicamente deslocado de seu 
centro. Como suporte ativo para a identidade, é o lugar de 
uma batalha pela reapropriação de si do negro como uma 
reinvenção do self negro e de seu lugar na história. Uma 
reapropriação do corpo como plataforma ou base política 
revolucionária. Ora, essa base é contraditória porque tem 
sido definida pelas discursividades racializantes ou 
puramente racistas que justamente aprisionam o negro na 
“geografia da pele e da cor”. Ser negro é ser o corpo 
negro, que emergiu simbolicamente na história como o 
corpo para o outro, o branco dominante. Assim, o corpo 
negro masculino é fundamentalmente corpo-para-o-
trabalho e corpo sexuado. Está, desse modo, decomposto 
ou fragmentado em partes: a pele; as marcas corporais da 
raça (cabelo, feições, odores); os músculos ou força 
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física; o sexo, genitalizado dimorficamente como o pênis, 
símbolo falocrático do plus de sensualidade que o negro 
representaria e que, ironicamente, significa sua 
recondução ao reino dos fetiches animados pelo olhar 
branco (PINHO, 2004, p. 67). 

 

Dito isso, a dúvida que paira é: será que os autores investigados 

reforçam esses estereótipos ou reorganizam através de sua ficção essas 

narrativas que não são somente sociais, mas sim artísticas? E, quando 

investigamos essas relações sociais, a questão afetiva surge de qual maneira?  

A priori entendemos também que o afeto não é uma característica levada 

em consideração, pois esses atravessamentos têm como finalidade aprisionar o 

sujeito negro que parte desse “não lugar do ser” e desdobram suas relações na 

maioria das vezes são atravessadas por algum acontecimento violento. 

Em “A periferia em Conceição Evaristo e Esmeralda Ribeiro: questões 

de gênero, raça e classe” (2016), presente na revista Estudos de Literatura 

Brasileira Contemporânea, Rodrigo da Rosa Pereira analisa contos das 

escritoras Conceição Evaristo e Esmeralda Ribeiro, ambas com publicações nos 

Cadernos Negros. O autor disserta sobre um olhar que intersecciona literatura, 

raça e gênero, porém, dentro de um viés que interprete aspectos da mulher 

negra nos escritos ficcionais: 

 

(…) nessa produção, a mulher negra é representada 
como sujeito e a partir de uma subjetividade feminina afro-
brasileira, contestando a tradição literária que insiste em 
reduzir e fixar as representações de mulheres negras 
como um corpo objeto e um objeto sexual. Desse modo, 
o discurso literário feminino afro-brasileiro veiculado nos 
Cadernos negros proporciona ao leitor uma reflexão sobre 
as problemáticas do ser mulher na sociedade brasileira, 
questionando e ressignificando essa condição sob a 
perspectiva das próprias mulheres negras (PEREIRA, 
2016, p. 34). 

 
As mulheres presentes nos contos dessas escritoras configuram outra 

perspectiva de representação de gênero no Brasil. Elas não só carregam a 

vulnerabilidade de serem mulheres, como também reúnem o quesito racial como 

predominante na formação de suas identidades, o que direciona a forma de suas 

relações afetivas. “Por fim, verificamos que o retrato social configurado nos 

contos aponta também para vulnerabilidades afetivas” (PEREIRA, 2016, p. 46). 

Os contextos sociais que cercam o sujeito também delimitam como se dá o 
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trânsito dos afetos, é na troca que ele se faz presente. Dessa mesma maneira, 

queremos investigar a construção de uma masculinidade negra e suas formas 

de afeto na escrita de autores negros. Aliás, importante destacar, ao colhermos 

estudos que interseccionassem gênero e raça na literatura dos Cadernos 

Negros, não encontramos nenhum que abordasse masculinidades.  

Abordar a questão masculina e de raça é resgatar aspectos do 

feminismo negro, pois foi justamente quando mulheres negras iniciaram um 

debate sobre a igualdade de gênero e raça que a temática sobre o homem negro 

e seus desdobramentos tiveram seus passos iniciais nas discussões 

acadêmicas, o que não exclui um debate em outras esferas. Alan Ribeiro e 

Mônica Conrado, em “Homem Negro, Negro homem: masculinidades e 

feminismo negro em debate”, dialogam sobre uma perspectiva interseccional 

entre a situação da mulher negra e do homem negro, reafirmando a posição de 

corpos negros em diáspora: 

 

Essas diferentes reflexões e narrativas podem ser vistas 
sob o paradigma do Atlântico Negro, concebido como uma 
metáfora diaspórica e um sistema de traduções de ideias 
e ideais políticos que podem ser reescritos em diferentes 
esquemas culturais sob diferentes movimentos históricos 
de ressignificação e de reinscrição (CONRADO, 
RIBEIRO, 2017, p. 74). 

  

Os autores ainda apontam para uma diversidade do que é ser masculino, 

quando colocadas na vida prática as masculinidades recebem um ingrediente 

importante, a performance. É através dela que o sujeito negociará sua posição 

dentro do cenário social, pois dentro dos recortes do que é ser homem, recebe-

se diferentes fatias do patriarcado: “as masculinidades não são simplesmente 

diferentes entre si, mas, também, sujeitas a mudanças” (2017, p. 81). São essas 

alterações responsáveis por organizar as formas de relações, sejam elas de 

amizade, sexuais, amorosas, ou familiares etc. Levanta-se então os seguintes 

questionamentos: 

 

Estudar masculinidades negras a partir da 
multiposicionalidade é perguntar como devemos discuti-la 
a partir de um olhar relacional, e não posicional e 
hierárquico fixo. Isso nos leva a fazer dois conjuntos de 
perguntas: 1) Que privilégios estas masculinidades 
racializadas compartilham? Em que condições reais estas 
masculinidades racializadas lutam por estes privilégios? 
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2) Dividendos patriarcais são recebidos ‘do mesmo modo’ 
por todos os sujeitos que vivenciam masculinidades? Os 
estereótipos sexuais sobre homens negros são resultados 
do sexismo e não apenas do racismo, mesmo que o 
privilégio patriarcal posicione tais masculinidades como 
configurações vantajosas (CONRADO, PEREIRA, 2017, 
p. 82). 

 
Acrescentamos, ainda, as seguintes indagações: os contos escolhidos 

são capazes de apresentar outras possibilidades para esses personagens que 

são homens e negros? Principalmente tratando de um projeto literário em diálogo 

com o mundo, até que ponto os autores auxiliam para desmistificar um 

imaginário pautado em uma construção racista? 

A pesquisa encontra-se dividida da seguinte maneira: esta introdução 

crítica, que justifica a importância do objeto pesquisado diante de sua trajetória 

histórica e literária vinculada às questões de raça e gênero; “Capítulo I – 

Literatura negro-brasileira, uma encruzilhada” traz uma reflexão acerca do lugar 

que a literatura negro-brasileira ocupa na produção literária, suas nuances no 

que tange à arte e à militância presente nos Cadernos Negros, além de investigar 

a posição que esse autor negro ocupa; “Capítulo II – Masculinidades negras em 

construção: o homem como possibilidade do Ser”, no qual abordaremos a 

construção do sujeito negro a fim de relacionar os aspectos que um indivíduo 

que é homem e negro carrega socialmente e como essas intervenções moldam 

sua subjetividade; “Capítulo III – O homem negro e sua construção literária em 

fragmentos”, que contará com um estudo que interseccione as ideias 

apresentadas nos dois primeiros capítulos, ou seja, as análises dos três contos 

citados, na intenção de investigar a construção da escrita dos autores e a 

maneira como colocam seus protagonistas que são homens e negros. E, por fim, 

as considerações finais, com o intuito de fecharmos o trabalho de maneira crítica 

a ponto de avaliar o processo e as respostas encontradas.  
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1. – LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA - UMA ENCRUZILHADA 

 

1.1 – Afinal, existe uma literatura negro-brasileira?  

 

“Em nós, até a cor é um defeito. 
Um imperdoável mal de nascença, 

o estigma de um crime. 
Mas nossos críticos se esquecem 

que essa cor, é a origem da riqueza 
de milhares de ladrões que nos 

insultam; que essa cor convencional 
da escravidão tão semelhante 

à da terra, abriga sob sua superfície 
escura, vulcões, onde arde 

o fogo sagrado da liberdade.” 
(Luiz Gama) 

 

Abordar a literatura como centro de uma pesquisa é emaranhar-se em um 

novelo na tentativa de desatar alguns nós. Justamente por ela ser um 

instrumento em constante disputa. Talvez, seja essa disputa o termo que melhor 

a represente neste trabalho, pois é nele que a representação social se encontra. 

Logo, lidar com a literatura é, antes de mais nada, reelaborar os lugares 

hegemônicos de alguns grupos para compreender quais vozes são ouvidas e 

quem consegue falar. Literatura também é sobre a humanidade; a maneira como 

ela se compõe diante de todas as contradições fornece aquilo que caracteriza o 

humano e observar a contradição como traço para composição do social é 

reafirmar a humanidade para a qual ela se destina. Sendo assim, ela é uma 

ferramenta de sensibilidade e vai além das ideias educacionais para a formação 

técnica escolar, característica de extrema importância. Porém, é necessário 

frisar, ela também se vale de outros aspectos, como, por exemplo, a 

possibilidade de criar narrativas diversas, vinculando-se àquilo que é 

indispensável para a sobrevivência do homem. Podemos viver sem muitas 

coisas, mas, jamais sem literatura. 

Antonio Cândido, em Direitos Humanos e Literatura (1989) traz a reflexão 

do quanto a escrita literária dialoga com os direitos daquilo que chamamos de 

humanos. Podemos classificar os bens sociais em “bens compressíveis” e “bens 

incompressíveis”, em que, o último traduz o que jamais poderá faltar ao humano. 

Logo, consideramos aqui que a literatura é sim um bem de direito a qualquer 
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pessoa. Se “cada época e cada cultura fixam os critérios de incompressibilidade”, 

é inquestionável o valor dela para a contemporaneidade, uma vez que garante a 

“integridade espiritual” do sujeito. Entende-se a literatura como um artifício contra 

qualquer tipo de barbárie, uma espécie de catalisador, que leva o homem a 

cruzar novas fronteiras, como reflexo de si, uma forma de olhar para o espelho. 

 

(...) podemos dizer que a literatura é o sonho acordado 
das civilizações. Portanto, assim como não é possível 
haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, 
talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste 
modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo 
assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive 
porque atua em grande parte no subconsciente e no 
inconsciente (CANDIDO, 1989, p. 4) 

 

É interessante ver a complexidade do papel que a literatura carrega, já 

que, a forma como uma ficção é organizada traz em seu mapa a palavra 

alimentada de sentido, fazendo nós leitores “capazes de ordenar a nossa própria 

mente e sentimentos; e em consequência, mais capazes de organizar a visão 

que temos do mundo” (CANDIDO, 1989, p. 5).  

Escolhemos aqui tratar a literatura como instrumento formador do humano 

ao contar histórias que narram de maneira fictícia experiências reais ou 

fantasiosas. Ou como Candido reitera em A literatura e a formação do homem 

(2002), ela tem uma função psicológica e humanizadora, vai além da 

preocupação com a estrutura do texto ou do “jogo de palavras”.  Não existe vida 

sem literatura. O ser humano não atua sem ficcionar, é uma necessidade 

universal independente das condições às quais o sujeito é exposto, seja ele rico 

ou pobre, homem ou mulher, hétero ou gay, branco ou negro etc. Ela está 

presente da oralidade à escrita, atuando na formulação da personalidade e 

fortalecendo em sua autonomia.  

 

Ao mesmo tempo, a evocação dessa impregnação 
profunda mostra como as criações ficcionais e poéticas 
podem atuar de modo subconsciente e inconsciente, 
operando uma espécie de inculcamento que não 
percebemos. Quero dizer que as camadas profundas da 
nossa personalidade podem sofrer um bombardeio 
poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira 
que não podemos avaliar (CANDIDO, 2002, p. 84). 
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Dito isso, entendemos a história literária como uma estrada com várias 

vertentes, diversas ruas. Assim como as demais áreas, normalmente é contada 

a partir do ponto de vista de grupos que mantêm uma posição de poder. Mas, e 

as outras variantes, quem conta? Onde estão? Talvez esse seja o ponto inicial 

para falarmos em uma literatura negro-brasileira. Pois aqui o que interessa é 

justamente o olhar herdado daqueles que foram escondidos nos porões e 

levados para terras desconhecidas. São vozes negras em diáspora, corpos 

marcados pelo olhar do colonizador e, mesmo assim, resistiram e ainda resistem.  

Ao tratarmos de literatura negro-brasileira observamos ela ainda em 

discussão devido a algumas problemáticas levantadas por inúmeros pensadores 

na tentativa de definir o campo e classificar qual o melhor termo para sua 

representação. É muito comum pesquisar e encontrar nomenclaturas como: 

literatura afro-brasileira, literatura afrodescendente, literatura negro-brasileira. 

Por mais que todas as terminologias façam referência à negritude, cada uma 

carrega significados específicos e são esses sentidos responsáveis por abarcar 

uma definição conduzida por um ideal histórico. A discussão é bastante séria e 

muito delicada. Justamente pelo fato de o nome identificar o corpus, ele reúne 

informações que definirão um conjunto de textos. Sabemos bem, para escritores 

que na maioria das vezes tiveram sua literatura à margem, selecionar traduz uma 

escolha, pode ocasionar a exclusão de alguns e inserção de outros que não 

necessariamente falam da temática de um lugar legítimo. 

Escolhemos utilizar o termo literatura negro-brasileira. Primeiro, por 

tratarmos de autores negros que escrevem e trazem em seus textos 

personagens negros. Também pelo fato de serem brasileiros e estarem no que 

chamamos de diáspora, longe do continente africano. Esse fator é importante 

para compreendermos de qual lugar social e político falam. Por isso, o termo afro 

não condiz com o que é investigado nesta pesquisa, ele exclui a produção 

brasileira e reduz a escrita dos escritores negro-brasileiros, assim como afirma 

Cuti Silva em seu Literatura Negro-brasileira (2010): 

 

Denominar de afro a produção literária negro-brasileira 
(dos que se assumem como negros em seus textos) é 
projetá-la à origem continental de seus autores, deixando-
a à margem da literatura brasileira, atribuindo-lhe 
principalmente, uma desqualificação com base no viés da 
hierarquização das culturas, noção bastante disseminada 
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na concepção de Brasil por seus intelectuais. “Afro-
brasileiro” e “afro-descendente” são expressões que 
induzem a discreto retorno à África, afastamento 
silencioso do âmbito da literatura brasileira para se fazer 
de sua vertente negra um mero apêndice da literatura 
africana. Em outras palavras, é como se só à produção de 
autores brancos coubesse compor a literatura do Brasil 
(CUTI, 2010, p. 36). 
 

Cuti ainda vai além e propõe outra reflexão: classificar a literatura negro-

brasileira como “afro” ou “afrodescendente” é diminuir também a literatura 

africana. Perceba, a África é um continente composto por cinquenta e quatro 

países, é impossível afirmar que a literatura produzida por escritores negros 

brasileiros defina como é a arte literária africana, até porque nem todos na África 

têm a pele escura ou são considerados negros. Sintetizar a diversidade literária 

negra é mais um recurso criado por intelectuais brancos que, intencionalmente, 

velam seu racismo; é deixar de admitir a existência de uma multiplicidade negra, 

reduzindo-a a um objeto unitário. Tal prática vem sendo efetivada desde quando 

os africanos foram sequestrados e levados como escravos à América. Misturam 

todos em um navio sem respeitar suas individualidades e coisificando a pessoa 

negra. Ainda dentro dessa perspectiva o autor ainda enfatiza: 

 
Atrelar a literatura negro-brasileira à literatura africana 
teria um efeito de referendar o não questionamento da 
realidade brasileira por esta última. A literatura africana 
não combate o racismo brasileiro. E não se assume como 
negra. Ainda, a continentalização africana da literatura é 
um processo desigual se compararmos com outros 
continentes. Países com sua singularidade estético-
literária são colocados sob um mesmo rótulo. A 
diversidade africana mais uma vez é negada (CUTI, 2010, 
p. 36). 

 

Portanto, se o ato de escrever carrega símbolos culturais de um território 

a ponto de tentar traduzir aquela realidade, a escrita feita por escritores africanos 

(que podem ser negros ou brancos) não representa uma realidade brasileira. Da 

mesma maneira, uma escrita feita por um autor negro brasileiro não configura o 

universo africano. Um sujeito negro nascido em um país africano, quando lida 

com o racismo, parte de uma ótica diferente de um negro brasileiro. Óbvio que 

esses pontos podem se cruzar, mas nunca serão os mesmos. É dessa maneira 

que a escrita se dará, carregada de subjetividade a partir dos seus produtores, 

vinculada à situação à qual está inserida. Deste modo, uma escrita afro-brasileira 
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ou afrodescendente apresenta diferenças quando comparada a uma escrita 

negro-brasileira: 

 

Que escrita será essa? Parece-nos que a escrita afro-
brasileria ou afro-descendente tenderia a se diferenciar da 
escrita negro-brasileira em algum ponto. O ponto 
nevrálgico é o racismo e seus siginificados no tocante à 
manifestação das subjetividades negra, mestiça e branca. 
Quais as experiências vividas, que sentimentos nutrem as 
pessoas, que fantasias, que vivências, que reações, 
enfim, são experimentadas por elas diante das 
consequências da discriminação racial e de sua presença 
psíquica, o preconceito? Esse é o ponto! (CUTI, 2010, p. 
39)   

 

O ponto tão enfatizado por Cuti é que, na medida em que um negro 

brasileiro lança-se como escritor, abarca um arcabouço bastante singular 

comparado a outros territórios. O racismo, por suas diferentes formas de 

manifestação, desdobra-se de acordo com a cultura de cada localidade, o que 

molda a escrita desses autores quando considerados negros.  

Em Introdução à Literatura Negra, Zilá Bernd aponta para a ideia de uma 

literatura negra vinculada a um enunciador que se revela negro no texto. Pois, 

“assumir a condição negra e enunciar o discurso em primeira pessoa parece ser 

o aporte maior trazido por essa literatura (...)” (1988, p. 22). É no texto que a 

negritude é reafirmada, até porque para ela uma das funções da literatura negra 

é: “preencher vazios criados pela perda gradativa de identidade”.   

Em tese, é possível considerarmos que tal função tem seu grau de 

importância. Mas será a única? Quando determinamos à literatura negra o 

trabalho de ter somente a negritude como tema não estamos desvinculando dela 

outras possibilidades? Preencher vazios está estritamente vinculado ao ato de 

ocupar aquilo que sobra, como se a “verdadeira” literatura fosse a universal, ou 

seja, branca, e ela deixasse algumas brechas, que serão ocupadas pela 

literatura negra, sendo assim, ocupar as sobras.  

Observe, a autora afirma que a literatura negra é ponte, e obviamente 

estamos de acordo, mas ela não sinaliza que ela é também a fonte. Em um 

universo no qual várias perspectivas são possíveis, a literatura negra é mais uma 

delas, não é somente o remo ou o barco, mas é também o mar. É atlântica! Para 

nós, brasileiros, as primeiras mudanças aconteceram no Atlântico. Foi esse 

pedaço de mar que fez a ponte entre o universo africano e brasileiro. No mar, 
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corpos eram jogados, alterando a rota de diversas espécies de peixes. Assim 

também podemos definir um pouco do que é a literatura negra, nela encontramos 

o alimento para outras possibilidades artísticas. Ela contribui para a leitura de um 

mundo menos branco, através de transformações resultantes da crise de um 

sujeito que não se enxerga mais como um objeto de subordinação. O negro ao 

optar por contar de maneira ficcional a própria história, rompe com um ideal de 

dominação ao qual foi imposto, exerce um movimento de se incluir no panorama 

universal, mesmo seu corpo sendo a marca da contradição. Portanto, ele é o 

elemento principal para compor o universal, não existe universal sem os 

elementos de contradição.  

Cuti traz a argumentação de uma literatura feita por escritores negros com 

o propósito de desestabilizar o cânone literário, afinal: “o Brasil é dos brasileiros, 

porém, é preciso acrescentar que é de todos os brasileiros” (p. 11). Dessa 

maneira, a legitimação de um fazer artístico precisa ser para todos, inclusive 

para os escritores negros. 

 

 O surgimento da personagem, do autor e do leitor negros 
trouxe para a literatura brasileira questões atinentes à sua 
própria formação, como a incorporação dos elementos 
culturais de origem africana no que diz respeito a temas e 
formas, traços de uma subjetividade coletiva 
fundamentados no sujeito étnico do discurso, mudanças 
de paradigma critico-literário, nões classificatórias e 
conceituação das obras de poesia e ficção (CUTI, 2010, 
p. 11).  

 

As narrativas sob um olhar negro-brasileiro também fazem parte de um 

todo, mesmo que necessite marcar-se como negro para enfatizar uma identidade 

que, nos textos, demonstram-se também pelas palavras do autor. A literatura 

negro-brasileira abarca não uma narrativa individual, mas sim de toda uma 

comunidade. Talvez esteja nesse aspecto o nó que impede uma maior expansão 

dessa literatura em ambientes colonizados. Ser produtor de uma história não 

legitimada representando um coletivo coloca algumas ideias contra a parede, 

uma vez que, questionarão narrativas que até então foram colocadas como 

centrais. É muito comum ver escritores negros que apresentam ficções tratando 

do próprio universo serem questionados por conta do teor estético de suas obras, 

como se fossem uma literatura menor. É essa redução a arma de reforço para 

uma estrutura que insiste em manter-se no poder. “Se as conquistas da 
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população negro-brasileira são minimizadas é porque o propósito de um Brasil 

exclusivamente branco continua sobrepujando as mentes que comandam a 

nação nas diversas instâncias de poder” (CUTI, 2010, p. 12). Portanto, não é só 

estética que legitima uma obra, é necessário darmos importância ao valor social 

e ao impacto causado, “quanto maior o potencial revolucionário e desagregador 

da ordem vigente que uma obra contiver” (BERND, 1988, p. 41), melhor será sua 

função literária. 

Desta maneira, Bernd aponta a literatura negra como um instrumento de 

“revide” justamente por abalar algumas estruturas a ponto de sistematizar um 

novo cenário coberto de significados que resgatam um outro olhar para a figura 

do negro. Isto é, ela parte para um caminho de resgate territorial, anexando em 

seu corpo referências antes anuladas. Até então, aqueles que descendiam de 

pessoas que foram escravizadas eram utilizados como mercadorias inclusive no 

campo artístico. Temas embasados na miséria e animalização do negro eram 

comuns na esfera ficcional, o que reforçava o olhar desfavorável para a inscrição 

da negritude na literatura. “A literatura, como reflexo e reforço das relações tanto 

sociais quanto de poder, atuará no mesmo sentido (...) negando-lhes 

complexidade e, portanto, humanidade” (2010, p. 16). 

É através da “predominância do político” que a figura dessa negritude se 

levantará. Observamos uma voz representando uma coletividade, convocando 

assim “uma solidariedade ativa”, fator que em diversos momentos a coloca como 

uma literatura inferior, pois desestabilizam “as regras do contrato de escritura em 

vigor” (BERND, 1988, p. 44), apropriando-se de espaços que desde o início já 

deveriam estar garantidos: 

 

A ocupação dos espaços da consagração ou da sombra 
parece não estar vinculada somente ao valor estético das 
produções artísticas, mas à capacidade que possui uma 
sociedade, num determinado momento histórico, de 
defrontar-se com sua própria realidade, de revelar as 
caras escondidas atrás das máscaras (BERND, 1988, p. 
45).  

 

Foi delatando essas realidades antes “escondidas atrás das máscaras” 

que diversos autores negros iniciaram um processo de escrita almejando um 

lugar dentro do campo literário. O período da abolição da escravatura marca 

justamente a virada de um eu enunciativo, posicionando o escritor negro como 
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chave para uma mudança social, artística e política. Pode-se assim dividir esse 

primeiro momento da literatura negro-brasileira em dois períodos, “Pré-

abolicionista” e “Pós-abolicionista”. No primeiro período temos a figura de Luiz 

Gama (1830-1882), que compreende de qual lugar fala, tendo assim consciência 

e dimensão de sua trajetória social, e parte para um caminho artístico 

objetivando algo que dialogue com o contexto político. Assim como afirma Ligia 

Fonseca Ferreira em Ethos, poética e política nos escritos de Luiz Gama (2012), 

ao apresentar um autor que teve sua obra poética em segundo plano por conta 

de seu trabalho diante da libertação dos escravizados. Para além de sua 

importância histórica, o poeta e ex-escravo foi um grande nome na área literária 

ao se lançar como uma voz poética que se enuncia negra: 

 

Assim, num Brasil escravocrata, há menos de quatro 
décadas independente e em pleno período romântico, 
durante o qual o negro-escravo desponta como tema na 
poesia ou personagem no romance, Luiz Gama finca uma 
voz inaugural, a do primeiro “autor” negro que se enuncia 
enquanto tal, figura até então ausente da literatura 
brasileira (FERREIRA, 2012, p. 9). 

    

Gama invoca símbolos da cultura negra, cores que rementem a um 

passado glorioso africano e nega aquilo que é branco. Justamente por ser negro 

e aderir tal postura, o poeta foi considerado um artista que remou na contramão. 

Enquanto a maioria servia a um padrão literário hegemônico, ele investigava e 

exaltava um lugar até então negado. “Sua importância maior, contudo, repousa 

no fato de introduzir no tecido poético um eu enunciador que se diz negro, que 

assume sua negra condição” (BERND, 1988, p. 55). É a partir desse divisor que 

a literatura brasileira entra em crise. Foi necessário um eu-lírico se dizer negro 

para marcar o início de um novo momento, agora o outro não era mais o outro, 

ele já existia como ser, podendo assim ter a “consciência crítica da realidade”. 

Alguns estudiosos apontam Castro Alves (1847-1871), “o poeta dos 

escravos”, como relevante para o período pré-abolicionista da literatura negro-

brasileira. Porém, é de extrema importância ressaltar, ele fala sobre o negro, e 

esse fator o distancia, e muito, da figura de Luís Gama. “Enquanto Castro Alves 

critica as regras do jogo que permitiam que houvesse escravos, Luís Gama vai 

além e critica o próprio jogo (...)” (BERND, 1988, p. 57). Alves critica um regime 

escravocrata que para época não era economicamente interessante para o país 
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e, em nenhum momento tenta romper com o olhar intimidador e opressor, pelo 

contrário, em sua obra o negro ainda é tido como o outro, ele é o tema e não a 

vida. 

      Com o abolicionismo, os ex-escravizados migraram das fazendas 

para as áreas urbanas, esse processo de falsa libertação gerou outro agravante, 

a reelaboração de estereótipos racistas. Nas cidades a repressão policial 

assume aquilo feito nas áreas rurais, a agressão contra corpos marcados como 

não legítimos, o que reverbera de forma silenciosa em diversas obras literárias. 

Segundo Culti, ocorreu uma legitimação da violência como forma de aliviar a 

culpa, assim: “transformar toda a violência, por mais brutal que tenha sido, em 

algo aceitável e humanamente necessário” (2010, p. 17) torna-se primordial para 

garantir a manutenção do poder.  

No pós-abolicionismo destacamos a figura de Jorge de Lima (1893-1952) 

e Lino Guedes (1906-1951). Lima, integrante do Modernismo, inclui em sua obra 

um discurso sobre o povo nativo que construiu o Brasil. Tanto o indígena quanto 

o negro eram temas de suas poesias, fato possível de acompanhar em Poemas 

Negros (1947). Porém, assim como em Castro Alves, o negro exerce em seus 

escritos a figura do objeto a ser falado, nunca tem voz, é sempre o tema a ser 

analisado pelo branco, “só aparece ocupando a terceira pessoa do discurso” 

(BERND, 1988, p. 66). Em contrapartida, Lino Guedes retoma o que Luíz Gama 

elaborou em seus poemas: o discurso em primeira pessoa será a chave para a 

obra do poeta na tentativa de combater um racismo velado pela ideia de 

branqueamento e democracia racial.  

É no processo de afirmação de uma negritude que Guedes ganha 

destaque, mesmo quando definido como poeta de uma “identidade defensiva”. 

Pensando no significado de ser negro, ainda mais naquele período quando a 

libertação da escravatura era recente, existia a possiblidade de ser negro sem 

estar na defensiva? A obra de Lino Guedes foi elaborada “numa narrativa lírica 

e popularesca que dá voz aos homens invisíveis do Brasil: aqueles que, embora 

não sendo mais escravos, permanecem ainda fora do poder” (BERND, 1988, p. 

73). Esse estado defensivo e de resistência de Gama e Guedes, ambos negros, 

demonstra justamente a necessidade de exaltação da voz de uma camada social 

invisibilizada. Perceba, os dois partem da representação do próprio corpo diante 

de uma atmosfera colonial branca, o que ressalta a posição dos escritores 
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negros, que diante dessa realidade, sempre foi de apreensão. Eles lidavam com 

uma crítica que validava o valor de sua obra e, além disso, enfrentavam um 

público leitor na grande maioria das vezes branco, dessa maneira: 

 

Quando alguém se põe a escrever, não é verdade que 
escreve para si mesmo. Já no ato da escrita, um leitor 
ideal vai se formando na mente do escritor, alguém que 
ele gostaria, intimamente, que lesse o seu texto. As 
costumeiras dedicatórias são a revelação da ponta do 
iceberg deste leitor concebido no ato da própria escrita, 
sem que, muitas vezes, o escritor tenha consciência. Isso 
ocorre porque, ainda que o ato da escrita seja solitário, na 
maioria das vezes ele enseja o princípio de um grupo: o 
autor e o leitor. É um ato de comunicação (CUTI, 2010, p. 
28). 

    

Sendo assim, para termos uma literatura negro-brasileira é imprescindível 

falarmos sobre esses elementos participantes do diálogo. Assim como não existe 

escritor sem leitor, não temos Brasil sem a participação do indígena e do negro. 

Consequentemente, não há uma literatura negro-brasileira sem um contexto 

político-social no qual o negro seja a fonte, uma das bases produtoras para uma 

literatura nacional. “Aqui é preciso ressaltar que texto não sobrevive sem o 

contexto intra e extratexto” (CUTI, 2010, p. 20).  

É através da tensão entre colônia e colonizado que nasce a resistência 

para a formação de uma literatura na qual o negro é o protagonista. Ou seja, é a 

formação dessa identidade negra a responsável para a maturação de uma arte 

literária na qual a imagem do negro deve ser definida por ele, assim como suas 

questões necessitam ser mais ouvidas. Porém, tratando-se de um país da 

América do Sul, sabe-se que o negro aqui chegou e permaneceu de forma 

forçada. Logo, ter uma literatura negro-brasileira implica em especificidades 

diferentes dos demais países que apresentam uma população negra. “Para que 

exista um discurso ficcional do negro é preciso que o negro defina a imagem que 

tem de si mesmo e que consolide o processo já iniciado de construção de uma 

consciência de ser negro na América” (BERND, 1988, p. 76). 

Deste modo, um eu enunciador revela justamente o lugar de uma 

negritude existente, restabelece a apropriação de um espaço que é seu. Embora 

tenha sido negado, esse “eu-que-se-quer-negro” rompe com a posição de objeto 

de estudo antes somente o tema, passando a elaborar uma narrativa de quem 

fala.  
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A enunciação em primeira pessoa revela a determinação 
do poeta de desvencilhar-se do anonimato e da 
“invisibilidade” a que o relegou sua condição de 
descendente de escravos ou de ex-escravos e, mesmo 
após a Abolição, sua situação de estranhamento em uma 
sociedade que não o convocou a participar em igualdade 
de condições (BERND, 1988, p. 77). 

 
 
Além de Luiz Gama, outros dois escritores relevantes para a afirmação 

desse eu enunciativo negro foram Cruz e Sousa (1861-1898) e Lima Barreto 

(1881-1922), ambos trouxeram em seus escritos posicionamentos de 

enfrentamento ao racismo utilizando de maneira literária a voz de personagens 

negros que compreendiam uma ideia de si. Vale ressaltar, a obra dos três 

autores aborda outras temáticas, mas a escolha em destacar questões 

referentes à negritude é com o objetivo de entender a maneira como eles 

caminharam no processo dentro da literatura negro-brasileira. Podemos assim 

dizer: essa é a tríade precursora de escritores homens negros que abriram as 

portas para uma escrita na qual o negro encontra um lugar de possibilidades 

partindo de um olhar para si. A partir desse ponto as gerações seguintes 

percorreram suas trajetórias na literatura negro-brasileira, alguns nomes 

merecem destaques, são eles: Abdias Nascimento (1914 - 2011), Solano 

Trindade (1908 - 1974), Carlos de Assumpção (1927), Eduardo de Oliveira (1926 

- 2012), Oswaldo de Camargo (1936), Oliveira Silveira (1941 – 2009), Cuti 

(1951), entre outros.  

Eles continuaram o projeto de “consciência de ser negro”, alimentaram a 

ideia de desconstrução de um ideal racista, utilizando da “reversão” para pontuar 

um lugar de negação, apresentavam de maneira positiva aquilo antes tido como 

negativo. A missão ainda é de criar uma “nova ordem” literária que abrangesse 

um grupo social negro e quebrasse com a ideia de um mundo branco. Portanto, 

a literatura como fonte de criação de um universo ficcional é um instrumento 

pertinente para esse fim, ela colabora para “a melhor compreensão de nós 

mesmos e dos outros” (BERND, 1988, p. 87), restabelece “o valor simbólico dos 

elementos do mundo da escravidão que, ao não serem mais negados, mas 

reafirmados, passam a compor as novas unidades culturais (...)” (BERND, 1988, 

p. 92), reiterando uma possibilidade de sobrevivência, um novo modo de coexistir 
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e resistir a uma imposição europeia. É através dessa nova perspectiva que a 

literatura negro-brasileira se faz presente, ela denuncia os fantasmas que 

assombram os porões dos navios e anuncia que mesmo longe de casa, há vida 

no novo mundo. Desta forma, teremos em 1978 a criação do projeto literário 

Cadernos Negros, e alguns contos do volume quarenta serão investigados neste 

trabalho. 

 

1.2 – Entre a tradição e a marginalização: qual o lugar dos Cadernos 

Negros na literatura brasileira? 

 

A literatura brasileira legitimada é ocupada por poucos. É justamente essa 

minoria a detentora de um poder que tenta embranquecer qualquer movimento 

anunciador de outra forma de narrar. Em “O embranquecimento cultural: outra 

estratégia de genocídio”, Abdias Nascimento delata como o sistema colonial 

impulsionou o racismo não só no âmbito da economia, mas também estendeu 

seus tentáculos para a área cultural, afinal, cultura também é política. No texto 

que compõe o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, o autor nos leva a observar 

de diversas maneiras como a “democracia racial” utilizou para exterminar o 

debate racial no Brasil, entre elas os meios artísticos para reproduzir uma ideia 

branda de harmonia entre os povos, um ponta pé para o “somos todos humanos”, 

pois o brasileiro é essa “mistura de raças”, desde que o branco seja o único 

exercendo seu poder.  

 

Devemos compreender “democracia racial” como 
significando a metáfora perfeita para designar o racismo 
estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo do Estados 
Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, 
mas institucionalizado de forma eficaz nos níveis oficiais 
de governo, assim como difuso e profundamente 
penetrante no tecido social, psicológico, econômico, 
político e cultural da sociedade do país (NASCIMENTO, 
2016, p. 111). 

 

O racismo no Brasil coloca-se nas entrelinhas, de maneira muito sutil. 

Entre suas variadas armadilhas está o silêncio, ele ecoa de maneira muito 

violenta no imaginário de pessoas racializadas. A resposta para tal efeito pode 

ser chamada de assimilação, ela acontecerá na surdina. Na calada da noite o 

senhor pregará no negro sua “bondosa” armadilha. E a cultura pode ser um 
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instrumento essencial, seja através das mais eruditas ou ainda a cultura de 

massa. Os valores negros pouco são explorados, e quando são, passam por 

reconfigurações apontando para um ideal distante da sua origem.  

A produção cultural negra nos anos 70 eclodiu com propósito de romper 

com um ideal cultural embranquecido, e na literatura não será diferente. Ao 

estudarmos os Cadernos Negros é imprescindível reconhecer que sua origem 

foi dada em meio a diversos movimentos sociais contextualizados na década de 

70, entre eles o que foi chamado de Movimento Negro. 

Segundo Petrônio Domingues, o Movimento Negro tem como fundamento 

resolver os problemas enfrentados pela população negra em todos os campos 

sociais: “no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e 

cultural” (2007, p. 101). Portanto, ele vem como uma força política e visa 

estratégias que pretendem melhorar a situação de vida de uma parcela da 

população que, quando marcada por conta de sua cor, não goza de condições 

mínimas para sobreviver.  

Podemos ressaltar que esses movimentos de resistência acontecem 

desde o período escravocrata, um exemplo disso foram as revoltas, como a 

Revolta dos Malês (1835); ou até mesmo a criação dos Quilombos, como local 

de grande potência para a população negra da época. Já no período pós-

abolição tivemos também uma outra revolta bastante significativa, a da Chibata 

(1910). Foi nesse cenário que os primeiros clubes negros foram criados, na 

tentativa de diminuir a discriminação racial diante da segregação enfrentada 

pelos negros não só no Brasil, mas em boa parte dos países nos quais a 

escravidão surgiu como regime econômico.  

Aqui no Brasil, a proclamação de uma República não alterava a realidade 

de uma população à margem social e “para reverter esse quadro de 

marginalização no alvorecer da República, os libertos, ex-escravos e seus 

descendentes instituíram os movimentos de mobilização racial negra (...), 

criando inicialmente dezenas de grupos (grêmios, clubes ou associações) em 

alguns estados da nação” (2007, p. 103). A partir dessas reuniões, diversos 

grupos começam uma organização a ponto de tentar ocupar todos os espaços 

da sociedade, motivo pelo qual posteriormente se deu a criação da chamada 

Imprensa Negra. A necessidade de escritos abordando uma realidade “não 

oficial” tornou-se urgente:  
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Esses jornais enfocavam as mais diversas mazelas que 
afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da 
habitação, da educação e da saúde, tornando-se uma 
tribuna privilegiada para se pensar em soluções concretas 
para o problema do racismo na sociedade brasileira. Além 
disso, as páginas desses periódicos constituíram veículos 
de denúncia do regime de “segregação racial” que incidia 
em várias cidades do país, impedindo o negro de 
ingressar ou freqüentar determinados hotéis, clubes, 
cinemas, teatros, restaurantes, orfanatos, 
estabelecimentos comerciais e religiosos, além de 
algumas escolas, ruas e praças públicas (DOMINGUES, 
2007, p. 105). 

 

Em seguida, a luta negra ganhou força com a fundação da Frente Negra 

Brasileira (FNB), em 1931, que reuniu mais de 20 mil associados. Dessa vez, 

outras esferas sociais foram atingidas, abrangendo inclusive curso de formação 

política, jurídica e médica, o que acarretou posteriormente na transformação dela 

em partido político. Porém, em 1937, Getúlio Vargas assina um decreto que 

extingue todos os partidos políticos, colocando a FNB em uma posição de 

ilegalidade. 

Um outro ponto importante para a continuação da luta negra foi a 

fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN), no Rio de Janeiro, em 1944, 

coordenado por Abdias Nascimento, com proposta de fomentar a arte dramática 

entre pessoas negras. Nos anos seguintes, adquiriu uma dimensão mais ampla, 

funcionando não somente como um grupo cultural, mas também, uma espécie 

de núcleo de formação. O TEN utilizava da arte e educação para valorizar a vida 

do sujeito negro. Ele ainda promovia cursos voltados para o valor social, entre 

eles a alfabetização, uma vez que, o analfabetismo foi uma herança herdada 

pelo processo de escravização. Ao contextualizar a urgência de políticas para a 

população negra, Abdias do Nascimento, em Teatro Experimental do Negro: 

trajetórias e reflexões (2004), afirma: 

 

Teríamos que agir urgentemente em duas frentes: 
promover, de um lado, a denúncia dos equívocos e da 
alienação dos chamados estudos afro-brasileiros, e fazer 
com que o próprio negro tomasse consciência da situação 
objetiva em que se achava inserido. Tarefa difícil, quase 
sobre-humana, se não esquecermos a escravidão 
espiritual, cultural, socioeconômica e política em que foi 
mantido antes e depois de 1888, quando teoricamente se 
libertara da servidão. 
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A um só tempo o TEN alfabetizava seus primeiros 
participantes, recrutados entre operários, empregados 
domésticos, favelados sem profissão definida, modestos 
funcionários públicos – e oferecia-lhes uma nova atitude, 
um critério próprio que os habilitava também a ver, 
enxergar o espaço que ocupava o grupo afro-brasileiro no 
contexto nacional. Inauguramos a fase prática, oposta ao 
sentido acadêmico e descritivo dos referidos e 
equivocados estudos. Não interessava ao TEN aumentar 
o número de monografias e outros escritos, nem deduzir 
teorias, mas a transformação qualitativa da interação 
social entre brancos e negros (2006, p. 211).  

 

Entretanto, com o golpe militar de 1964, foi possível observar um 

retrocesso quando às lutas populacionais. Para a população negra essa perda 

era maior, além de todas questões políticas, ainda lidavam com questões sociais 

das quais os principais alvos eram seus corpos. “Como consequência, o 

Movimento Negro organizado entrou em refluxo. Seus militantes eram 

estigmatizados e acusados pelos militares de criar um problema que 

supostamente não existia, o racismo no Brasil" (DOMINGUES, 2006, p. 111). 

No final dos anos 70, especificamente em 1978, temos a criação do 

Movimento Negro Unificado (MNU), tendo como incentivo as lutas por direitos 

dos EUA, que continha como base o partido político Panteras Negras1, o 

movimento Black Power2, os líderes políticos Martin Luther King e Malcolm X, 

além dos países africanos lutando por sua libertação. O MNU assumiu não só 

uma luta contra a ditadura, mas também trouxe uma ideologia relacionando o 

racismo ao capitalismo. Portando, uma luta antirracista dependia radicalmente 

do fim dessa ideologia capitalista. Vale destacar, o MNU resolve ampliar o 

debate, e, por conta da pressão das mulheres negras ao relatarem diversas 

situações de desigualdade de gênero dentro do próprio movimento, entende que 

a luta antirracista necessita estar atrelada à luta de gênero, o que resulta, em 

1980, no Movimento das Mulheres Negras. Nilma Lino Gomes, em O movimento 

                                                             
1 Fundado em 1966, o partido de ideologia marxista dos Panteras Negras teve como principal 
fundamento a luta antirracista diante dos direitos civis nos Estados Unidos. Em O Partido dos 
Panteras Negras (2015), Wanderson da Silva Chaves afirma: “Os Panteras eram a mais 
literalmente “fanonista” dentre as organizações de base negra dos EUA (...). Isto significava uma 
aposta no programa de luta armada exposto em Os condenados da terra (1961), em que se 
apelava à violência como força liberadora pessoal e militar do domínio colonial (p. 362). O partido 
estava ainda vinculado ao movimento Black Power, que resgatava a força cultural negra 
valorizando o sujeito negro através de suas características físicas.      
2 Movimento político e cultural estadunidense pelo qual o negro exigia seus direitos como cidadão 
americano. “O slogan que nasceu deste movimento, “Black is Beautiful”, mostra claramente o 
novo despertar de orgulho da sua origem e da sua raça” (VAUGHAN, 2000, p. 60). 
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negro no Brasil: ausências, emergências e a produção de saberes (2011), 

assegura:  

 

Podemos dizer que a questão de gênero só passou a ser 
pautada como uma forte preocupação da prática e das 
questões do movimento negro devido à pressão das 
mulheres negras. Estas têm exercido uma luta contínua 
não só no interior da comunidade negra, mas no debate 
com o Estado para a implementação de políticas públicas 
de saúde, emprego e educação que contemplem a 
articulação entre raça e gênero (2011, p. 143). 

 

 Após uma reunião em junho de 1978, sediada em São Paulo, cria-se o 

Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), com o propósito 

de unificar a luta contra o racismo em âmbito nacional. O Movimento Negro então 

passou a intervir de maneira direta na educação e na cultura. Acreditava que a 

assimilação vinda dos veículos ligados à educação e cultura influenciava 

diretamente na forma como o sujeito negro olhava para si. Foi nesse momento 

que a palavra “negro” começou a receber um novo significado, antes vista 

somente com um teor negativo:  

 

Para incentivar o negro a assumir sua condição racial, o 
MNU resolveu não só despojar o termo “negro” de sua 
conotação pejorativa, mas o adotou oficialmente para 
designar todos os descendentes de africanos 
escravizados no país. Assim, ele deixou de ser 
considerado ofensivo e passou a ser usado com orgulho 
pelos ativistas, o que não acontecia tempos atrás. O termo 
“homem de cor”, por sua vez, foi praticamente proscrito 
(DOMINGUES, 2006, p. 115). 

 

Sabemos, é através da linguagem que as subjetividades são construídas. 

O processo de extermínio do sujeito negro se deu principalmente por um 

genocídio que feria a língua e, consequentemente, desqualificava os saberes e 

experiências de pessoas não hegemônicas. O Movimento Negro emergiu para 

resgatar significados antes apagados em tantos anos de história, utilizando do 

coletivo como força motriz para suas pautas. Ao reivindicar participação política 

e melhores condições sociais, não era somente um único indivíduo contemplado, 

mas sim, um grupo. Pois, o sujeito negro também se enxerga na força do 

coletivo, na potência em ver sua identidade refletida no outro.  
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(...) uma coletividade onde se elaboram identidades e se 
organizam práticas através das quais defendem-se 
interesses, expressam-se vontades e constituem-se 
identidades, marcados por interações, processos de 
reconhecimento recíprocos, com uma composição 
mutável e intercambiável. Enquanto sujeito político, esse 
movimento produz discursos, reordena enunciados, 
nomeia aspirações difusas ou as articula, possibilitando 
aos indivíduos que dele fazem parte reconhecerem-se 
nesses novos significados. Abre-se espaço para 
interpretações antagônicas, nomeação de conflitos, 
mudança no sentido das palavras e das práticas, 
instaurando novos significados e novas ações (GOMES, 
2011, p. 136). 

 

Ou seja, a movimentação de sujeitos negros contribui para contar uma 

história que há muito tempo foi e ainda é negada, ela aponta para um 

contraponto e fornece uma “possibilidade de entendimento do real” (GOMES, 

2011, p. 137). Podemos dizer que nesse processo múltiplas experiências 

acumuladas são organizadas e partilhadas a partir de um ponto no qual o negro 

não é mais o outro, passando então para o centro, como, por exemplo, o local 

que as mulheres negras ocupam dentro das religiões africanas, nas quais 

exercem também posições de líderes, esse fato tem como proposta apresentar 

um olhar afro-diaspórico no qual a mulher negra, atravessada pelo racismo e 

machismo, é reconhecida como Ser. O que nos coloca em outra perspectiva ao 

interseccionarmos gênero e raça, levanta possibilidades para reestruturarmos 

uma construção social menos hegemônica.    

É a partir dessa encruzilhada que os Cadernos Negros são gerados. Em 

1978, tendo como estímulo o “Festival Comunitário Negro Zumbi” (FECONEZU) 

promovido pelo MNUCDR, forma-se a parceria entre Luiz Silva (Cuti) e Hugo 

Ferreria, os fundadores da coleção, ambos primavam pela necessidade de 

narrar de forma ficcional experiências que deslocam o outro. Posteriormente, em 

reuniões no Centro de Cultura e Arte, localizado no bairro do Bexiga, em São 

Paulo, o grupo Quilombhoje assume a organização da coleção, composto pelos 

fundadores e os escritores Mário Jorge Lescano, Oswaldo de Camargo, Paulo 

Colina, Abelardo Rodrigues, entre outros. A escolha do nome foi uma 

homenagem a Carolina Maria de Jesus, como explica Aline Costa no livro 

Cadernos Negros Três Décadas: Ensaios, poemas, contos. 

 
Em 1977 tinha morrido a Carolina (Maria de Jesus), e ela 
escrevia em cadernos; a gente também escrevia nossas 
poesias em cadernos, somos da geração anterior ao 
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computador e muita gente não tinha máquina. Uma coisa 
muito simples se tornou uma coisa muito forte, os 
cadernos eram algo nosso (COSTA, in BARBOSA E 
RIBEIRO, 2008, p. 25). 

 

É partindo de referências como Carolina Maria de Jesus que os escritores 

resgatam essa força, na tentativa de dar continuidade ao projeto iniciado por Luiz 

Gama, no qual o negro é o detentor da sua própria voz, nesse caso, de sua 

própria escrita, colocando assim em questionamento o cânone literário que por 

muito tempo se inclinou em dar voz e reconhecer escritores brancos.  Todas as 

escolhas em torno dos Cadernos Negros se deram de forma estratégica e muito 

bem pensada. Sua publicação acontece sempre no mês de novembro, fazendo 

referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no dia 20, data 

da morte de Zumbi do Palmares. Desde sua primeira publicação, acontece um 

revezamento quanto ao gênero, em um ano publica-se poesia e no seguinte 

conto, dessa maneira alternam entre esses dois gêneros literários. Nesta 

dissertação, como foi dito, faremos a investigação de três contos presentes na 

antologia 40. Até o ano de 2018, foram publicadas quarenta antologias, sendo 

vinte de poesias e vinte de contos, contando com escritores de diversas 

localidades do país. 

A relevância de uma antologia como os Cadernos Negros é tanta que 

além de termos algumas edições traduzidas em outros idiomas, como, inglês e 

francês, também foi indicado em vestibulares na Bahia, o que reafirma sua 

potência crítica, política e artística. Assim como os quilombos, esses autores têm 

maneiras de se reinventarem penetrando em camadas pensadas para negar 

seus corpos físicos e intelectuais. Os Cadernos Negros funcionam como um 

quilombo dentro da literatura brasileira. Como todo sujeito colocado à margem, 

necessita elaborar novos métodos de sobrevivência. A elaboração estética, 

também vista como uma forma de resistência cultural, proporciona um novo 

caminho para a criação literária, integrando novos discursos ao campo da 

literatura. Hoje não podemos pensar em literatura brasileira sem compreender a 

importância desse quilombo literário, sendo impossível falarmos em literatura no 

Brasil e não mencionar que a discussão perpassa o campo racial. O escritor 

Aroldo Macedo, ao investigar o compromisso dos Cadernos, afirma:  
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Na verdade, o que há por trás dos contos e poesias 
publicados pelos Cadernos Negros é o olhar negro sobre 
a palavra. Sobre a vida. Você vai encontrar em cada 
página a visão humana de situações cotidianas sob a ótica 
negra. Parece simples. E realmente é. Porém, num país 
como o Brasil, riquíssimo, mas onde contraditoriamente 
as dificuldades de educação são imensas, Cadernos 
Negros passa a ser um “quilombo da literatura” 
(MACEDO, in BARBOSA e RIBEIRO, 2008, p. 293). 

 

Podemos compreender o quilombo como algo que congrega no coletivo. 

O indivíduo é parte do todo e sem o seu igual não terá sucesso mediante uma 

situação adversa. Assim também funcionava nos grupos organizados por negros 

tanto no período da escravização quanto no da República. Aqui, a palavra toma 

um sentido aglutinador, ela ganha força ao reunir diversas vozes e potencializar 

sua força a ponto de reconfigurar uma nova identidade cultural a partir do 

discurso.  

Em Cadernos Negros: esboço de análise, tese de doutorado de Carlindo 

Fausto Antônio, encontramos uma construção analítica em torno da trajetória 

literária nos Cadernos Negros. O autor coloca em debate a relação dialógica 

entre os “poemas, contos, teorias, autores, leitores, estudiosos e militantes”, 

como um campo para o cruzamento que compõe o fazer artístico presente na 

coleção. É retomada a ideia de que a “produção dos Cadernos precisa também 

ser considerada a partir dos parâmetros delineados pelos próprios autores 

negros” (ANTÔNIO, 2005, p. 24). Em outras palavras, percebe-se uma 

construção discursiva em rede, em que o próprio autor tem como dever delinear 

seu caminho literário. Portanto, a criação literária produzida pelos autores e 

autoras da antologia resgatam aspectos antes pronunciados, o que é natural 

quando temos uma literatura na qual, entre diversas funções, uma em especial 

é revisitar o passado e reconstituir uma nova memória. Sobre isso, o autor diz:  

 

No universo da coletânea Cadernos Negros, a 
transmissão em rede equivale, em parte, à tessitura entre 
a história da produção literária da coletânea e a análise do 
processo criativo feito pelos próprios autores. Essa 
posição se confirma ainda mais na medida em que o 
enunciado é, na perspectiva bakhtiniana, uma unidade 
constituída pela alternância dos sujeitos falantes e, 
principalmente, “(...) o enunciado está ligado não só aos 
elos que o precedem mas também aos que lhe sucedem 
na cadeia de comunicação verbal” (2005, p. 25). 
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Portanto, o diálogo entre o texto literário e teórico é a ponte para 

pensarmos essa discussão. Até porque vários autores publicados pela coleção 

também pensam e escrevem a teoria da literatura brasileira, intervindo assim na 

realidade, uma vez considerado o universo do texto e o contexto de produção. 

Consequentemente:  

 
A relação dialógica extrapola o texto, na articulação texto 
literário e discurso sobre essa produção, e adentra, nas 
posições dos sujeitos sociais, a sociedade mais ampla. A 
atividade literária é perpassada pela orientação de vários 
discursos ou por um mesmo discurso que, na duplicação, 
quer se cristalizar. O já dito, nos poemas e contos dos CN, 
reafirma-se no que podemos chamar de discursos sobre 
a criação artística (2005, p. 26). 

 

Podemos destacar, ainda no campo discursivo, as alternativas sobre o 

que se fala são imensas, mesmo quando se tem como objetivo tecer uma ficção 

negra. Fernanda Rodrigues de Figueiredo, em sua dissertação A mulher negra 

nos cadernos: autoria e representações apresenta um panorama de como a 

mulher negra está escrita nos textos literários das autoras que compõem a 

coletânea. Inicialmente a autora apresenta as principais temáticas trabalhadas 

nas edições que configuram os contos Cadernos Negros 2, afirmando o “caráter 

experimental” da prosa negro-brasileira presente a um contexto marcado pela 

ditadura: “o tom é de manifesto, a linguagem coloquial predomina, mas a 

poeticidade também está presente” (2009, p. 13). Nos volumes seguintes, os 

autores e autoras passam pela lenda, na tentativa de explicar “o negro no mundo 

e mesmo a falta de negritude em alguns que negam sua raça” (p. 14). A 

pesquisadora ainda destaca a décima edição, publicada em 1987, chamando-

nos a atenção para a maneira como os autores apresentaram a publicação. Foi 

através da transcrição de uma conversa na qual os críticos e autores realçam a 

força dos Cadernos Negros. Reafirmando dessa maneira a importância da 

oralidade para os sujeitos descendentes de África. Fato também ovacionado no 

volume 12, dedicado a José Correia (grande nome da imprensa negra) e Raul 

Joviano do Amaral (participante da Frente Negra), ou seja, uma forma de 

costurar o passado e penetrar no que chamamos de memória ancestral. 

Acentua-se assim uma diversidade quanto à representação do sujeito 

negro a partir de um local enunciativo transitando em várias esferas. Isso nos 

possibilita entender a complexidade de um sujeito inscrito também como 
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universal e se contrapõe a um modelo único de narrativa. É o que afirma também 

Adélia Regina da Silva Mathias, em sua pesquisa intitulada Vozes Femininas no 

“Quilombo da Literatura”: a interface de gênero e raça nos Cadernos Negros, na 

qual a autora também intersecciona raça e gênero para analisar a autoria literária 

de mulheres publicadas nos Cadernos Negros. Ela complementa o que 

Fernanda Rodrigues Figueiredo diz ao enfatizar os outros lados de uma autora 

negra, propondo uma ampliação no olhar lançado ao sujeito da enunciação:  

 

A partir desse local de enunciação de escritora negra 
brasileira nos deparamos com ricas abordagens bem 
problematizadas, diversificadas e complexas desses e de 
outros temas importantes para a população afro-
brasileira. As representações são construídas a partir de 
um locus de fala que se quer identificar como mulher afro-
brasileira. O sujeito enunciativo dessas representações é 
consciente do quanto, independente de raça, gênero, 
classe social, idade, dentre outros, a representação de um 
indivíduo é, como a própria palavra diz, individual e o 
quanto considerá-la como a representação de todo um 
grupo é uma atitude extremamente danosa para quem 
está na posição de representado/a, uma vez que 
diferenças e especificidades de cada integrante 
pertencente a esse grupo lhes são negadas, e 
estereótipos, que não dão conta da diversidade das/dos 
representadas/os, são construídos e mantidos (MATHIAS, 
2014, p. 59). 

 

Apesar de as autoras fazerem um recorte priorizando a mulher negra, 

alguns pontos também são comuns quando pensamos em autoria feita por 

homens negros. Assim, trazer outras produções acadêmicas para enriquecer 

esta pesquisa, ressalta a relevância da antologia escolhida para análise. São 

esses os trânsitos pelos quais passam os contos dos escritores dos Cadernos 

Negros. Movimentar a crítica produzida pelas universidades demonstra uma 

abertura necessária para a elaboração de outro olhar para a história literária no 

Brasil. Além disso, a autora Florentina da Silva Souza, em seu Afro-

descendência em Cadernos Negros e Jornal do MNU, traz para a discussão a 

importância da coleção por movimentar pesquisadores negros a investigar 

produções produzidas também por negros, destacando assim uma nova 

perspectiva, na qual somos sujeitos e também objeto:  

 

Sem assumir qualquer posição essencialista, acredito que 
o fato de disputarmos posição de sujeitos e objetos dos 
estudos introduz uma outra perspectiva de análise da 
questão racial no universo acadêmico e enriquece a 
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produção de reflexões e estudos sobre a questão racial 
no Brasil. Por outo lado, penso também que a proliferação 
de entidades e grupos negros nas últimas décadas, 
evidentemente que aliada a outros fatores, muito 
contribuiu para a inserção do tema na agenda acadêmica 
e nas discussões políticas (SOUZA, 2006, p. 102). 

 
 

Por isso, colocar-me como extensão deste escrito também se faz 

necessário. Foram anos de leitura na busca por textos literários que refletissem 

uma imagem na qual pudesse me encontrar. A escolha pelo Caderno de número 

quarenta vem por encontrar no volume uma divisão de gênero interessante, são 

quarenta e dois contos divididos de maneira igualitária entre mulheres e homens. 

Ou seja, vinte e um para cada grupo. Indo além, os eventos em torno do 

lançamento e comemoração dos quarenta anos enfatizou a importância de uma 

antologia até então não muito conhecida. E, ao fazer a escolha pelas 

masculinidades negras, decidi tentar interpretar como esse homem negro estaria 

representado desde a sua infância até a fase adulta. Por isso, a preferência em 

trabalhar com os contos “Das histórias que nos contam”, de Bruno Gabiru, “Na 

favela do Recanto”, de Akins Kintê e “Memória Suja”, de Cuti, em que os 

personagens apresentados perpassam pela fase da infância no primeiro, 

juventude no segundo e idade adulta no terceiro.  

O volume quarenta ainda apresenta temas variados nos demais contos, 

característica presente nos demais livros da coleção e seu caráter contestatório 

ainda permanece, fato que pode ser observado não só nos textos literários, mas 

também na apresentação feita pelos organizadores Esmeralda Ribeiro e Márcio 

Barbosa ao afirmarem: 

 

Mas o exercício da indignação faz parte do nosso cotiado 
literário. Ainda em nossos escritos aparecerão contos e 
poemas sobre o genocídio de jovens negrxs, sobre 
crescente feminicídio da mulher negra. Podemos escrever 
sobre o sol, a lua, a flor, mas haverá sempre um viés 
humanitário. Quando questões cruciais tiverem sido 
resolvidas, o mundo será outro e os textos serão outros. 
Por enquanto, o que temos é a beleza destes espelhos 
que são os contos deste livro (BARBOSA, RIBEIRO, 
2018, p. 16). 
 

É nessa beleza que investigaremos como esses autores negros 

constroem suas narrativas ao elaborarem também homens negros. Até que 

ponto essa escrita fornece subsídios para a desconstrução de estereótipos 
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racistas? E quem é esse autor que tem sua identidade relacionada à questão de 

gênero e raça? 

  

1.3 – A autoria negra na literatura negro-brasileira – quem fala nos 

Cadernos Negros? 

 

Um grande questionamento que paira quando abordamos a escrita 

literária produzida por escritores negros é: o que define ou faz um escritor negro? 

Visto que, um escritor negro é também um escritor, pode produzir além desse 

tema.  

Para iniciar a reflexão é necessário pensarmos na escrita como uma 

extensão de um corpo, neste caso, um corpo negro. Um instrumento que reúne 

características físicas, psíquicas, sociais etc. Portanto, um corpus “autorizado” a 

elaborar um discurso, o qual agrega elementos simbólicos e, através da 

linguagem consegue alcançar o outro.  

Em “O negro e a linguagem”, presente na obra Pele Negra e Máscaras 

Brancas, Frantz Fanon, logo no primeiro capítulo, traz uma reflexão sobre a 

problemática de quando estabelecemos uma análise a partir do sujeito negro 

como centro. É através da linguagem que este compõe sua identidade e exerce 

nela a possiblidade de ser. “Uma vez que falar é existir absolutamente para o 

outro” (FANON, 2008, p. 33). Sendo assim, o negro ao estabelecer uma relação 

com a sua própria linguagem passa a existir não só para o outo, mas 

principalmente para si. Encontramos nessa tensão o nó causador de muitas 

confusões. Como passar a existir para o outro ou para si quando se está dentro 

de uma cultura que tenta o tempo inteiro negar aquilo atrelado à cultura 

afro/negra? Já conseguimos entender que para o autor negro a condição de 

produção da linguagem tem uma característica diferente do escritor branco. 

Portanto, “falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a 

morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar 

o peso de uma civilização” (FANON, 2008, p. 33). Ao afirmar essa condição o 

autor compreende o perigo que há no uso da linguagem, ao mesmo tempo que 

esta carrega um peso cultural muito grande, complexando sua potência. 

Porém, para autores negros, lidar com a linguagem requer muito cuidado, 

nem sempre ela aparece como uma ponte. Fanon nos alerta para isso: em 
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diversos momentos há um muro construído entre o negro e a linguagem 

autorizada nos meios brancos. A questão é, quando em cima do muro, o negro 

precisa avaliar muito bem como utilizá-la, uma vez que, ao carregar e apresentar 

sua cultura enfrentará o desprezo sofrido por ela e, como consequência, a 

negação de sua origem.  

O autor ainda aponta para um acontecimento muito comum quando o 

sujeito negro tenta adentrar os espaços que lhe foram negados: a utilização de 

uma linguagem que agrade o branco acaba sendo uma estratégia utilizada por 

muitos. Isso pode ser um jogo perigoso, pois ao mesmo tempo que os acessos 

são autorizados, sua identidade negra passa a ser questionada. Afinal, estaria o 

autor negro passando por um processo de assimilação? Ele incorporou tanto a 

cultura branca a ponto de não se lembrar de suas raízes? Fanon ao levantar 

alguns argumentos em relação ao negro antilhano diz:  

 

“(...) o negro antilhano será tanto mais branco, isto é, se 
aproximará mais do homem verdadeiro, na medida em 
que adotar a língua francesa. Não ignoramos que esta é 
uma das atitudes do homem diante do Ser. Um homem 
que possui a linguagem possui, em contrapartida, o 
mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito” 
(FANON, 2008, p. 34). 
 

 

Veja, quando o negro escreve sobre temas em torno de sua cultura é 

negado por uma maioria branca. Porém, quando diz o que esse mesmo grupo 

deseja ouvir, tem sua negritude engolida. Talvez esteja nessa encruzilhada a 

chave para as questões levantadas diante de uma autoria negra, até porque a 

escrita tem cor. Um autor, mesmo elaborando um texto ficcional, não tem como 

fugir daquilo que lhe foi dado físico e culturalmente. Por exemplo, a forma como 

pessoas negras se relacionam com o corpo é bastante peculiar, uma vez que, 

dentro de uma cultura na qual o corpo racializado é visto como objeto, ele 

funciona também como um território a se inscrever no espaço. O texto 

concretizado em palavras é resultado desse corpo físico imerso em um universo 

cultural, como se a separação de corpo e intelecto caminhassem em outro 

sentido ao falarmos de autoria negra, talvez em uma perspectiva menos 

ocidental.   

Sendo assim, a dúvida paira em torno daquilo que negro pode/deve 

escrever/falar. A resposta para tal indagação é simples e objetiva, ele pode/deve 
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falar sobre o que desejar. Porém, ele necessita entender que sua escrita será 

sempre atravessada por uma marcação racial. O centro de tudo está no 

processo, essa deve ser a preocupação de qualquer autor negro, no trânsito 

entre sair da posição de objeto passando para o lugar de sujeito. Grada Kilomba, 

ao sistematizar os impasses desse trânsito em seu Memorias da Plantação, 

mostra que: 

 
Essa passagem do objeto a sujeito é o que marca a escrita 
como um ato político. Além disso, escrever é um ato de 
descolonização no qual quem escreve se opõe a posições 
coloniais tornando-se a/o escritora/escritor “validada/o” e 
“legitimada/o e, ao reinventar a si mesma/o, nomeia uma 
realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora 
nomeada (KILOMBA, 2019, p. 28).  

 

É no reconhecimento desse ato político que um autor negro deve se ater, 

no reconhecimento de si e da sua escrita como uma possibilidade de lançar um 

outro olhar sobre e para o mundo. Para um sujeito negro, escrever de um lugar 

em diáspora, já é colocar-se em oposição a um ideal colonial, pois, o lugar de 

escritor não foi pensado para corpos escuros. Por isso, corpos negros eram 

silenciados desde o período da escravização. A autora resgata o retrato da 

“Escrava Anastácia”, que utilizava de maneira forçada uma máscara, método 

implementado por diversos senhores de escravos para impedir que comessem 

os frutos das plantações. No entanto, ela também foi utilizada de maneira 

simbólica como ferramenta paralisante, suspendendo assim o direito a fala. 

Configura-se dessa forma o questionamento: “Quem pode falar? O que acontece 

quando falamos? E sobre o que podemos falar?” (KILOMBA, 2019, p. 33). 

Tal ideologia carrega em seu “subtexto” uma separação entre bom e mau, 

separando de maneira arbitrária quem produz a bondade do outro, produtor da 

maldade. Óbvio, o negro é visto como “algo” incapaz de produzir qualquer 

discurso relevante. O branco, por sua vez, possui os dois lados, mas projeta o 

“ruim” ao negro, passando-se como um ser benevolente. “O sujeito negro torna-

se então tela de projeção daquilo que o sujeito branco teme reconhecer sobre si 

mesmo (...)” (KILOMBA, 2019, p. 37). 

Temos aqui uma estratégia totalmente legitimada pela branquitude que 

leva o negro à assimilação. Além de acreditar ser incapaz de qualquer 

elaboração, ainda persiste na ideia de que, quando produtor, só elabora coisas 
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ruins. Contudo, qual o medo daquilo que vem do negro? Por que a escrita negra 

pode ser tão perigosa? 

 

A máscara, portanto, levanta muitas questões: por que 
deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela 
ou ele tem de ficar calada/o? O que poderia o sujeito 
negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E 
o que o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo 
apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, a/o 
colonizadora/or terá de ouvir. Seria forçada/o a entrar em 
uma confrontação desconfortável com as verdades da/o 
“Outra/o”. Verdades que têm sido negadas, reprimidas, 
mantidas e guardadas como segredos. Eu gosto muito 
deste dito “mantido em silêncio como segredo”. Essa é 
uma expressão oriunda da diáspora africana e anuncia o 
momento em que alguém está prestes a revelar o que se 
presume ser um segredo (KILOMBA, 2019, p. 41). 

 
 

Talvez os autores negros tenham muitos segredos a serem revelados. 

Justamente por isso o cânone literário esteve durante muito tempo lacrado para 

eles, não só na esfera de quem escreve ou do texto, mas também na 

compreensão da existência de um público leitor negro. A literatura também é 

uma negociação e o leitor como sujeito autoriza como o texto transitará. Portanto, 

a tríade: autor, texto e leitor configura a aprovação de quem pertence, ‘nessa 

dialética, aquelas/es que são ouvidas/os são também aquelas/es que 

“pertencem”’ (KILOMBA, 2019, p. 42).  

Em culturas que foram colonizadas, há emergência em atrelarmos a 

literatura a uma identidade nacional, até mesmo porque ela reflete diversos 

aspectos da formação daquela sociedade. Pautar uma escrita literária 

racializada é, portanto, defender uma nova narrativa brasileira, na qual o sujeito 

negro precisa estar contextualizado. “No racismo, corpos negros são construídos 

como corpos impróprios, como corpos que estão “fora do lugar” e, por essa 

razão, corpos que não podem pertencer” (KILOMBA, 2019, p. 56). Isso posto, a 

“literatura apropriada” é também a autorizada a ser Literatura. Mas por qual 

motivo durante muito tempo a autoria negra foi deslegitimada? 

Assim como a voz de sujeitos negros, a escrita negra foi e ainda é vista 

como subalterna. Existe uma dificuldade em levantar-se como um autor negro 

quando encontra em seu caminho algumas resistências como o racismo e o 

colonialismo. Porém, é necessário apontar, sujeitos com subalternidades 

impostas também têm seus pontos de vista. É desse lugar que uma escrita 
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decolonial parte, da urgência em escutar as vozes daqueles mantidos à margem, 

sendo assim, o subalterno não só pode, mas também deve falar, ou neste caso, 

escrever. 

Há uma ideia de neutralidade que blinda o discurso do branco e tende a 

deslegitimar absolutamente tudo o que é dito pelo sujeito negro, a não ser que 

aceite o lugar de objeto. Enquanto isso, a escrita produzida por autores brancos 

ganha o espaço como universal a ponto de muitas vezes fugir daquilo que pode 

se aproximar dos “povos marginais”.  Entenda, falar sobre autorização da palavra 

é também apontar que tem o poder sobre ela. 

 

Esse exercício nos permite visualizar e compreender 
como conceitos de conhecimento, erudição e ciência 
estão intrinsecamente ligados ao poder e à autoridade 
racial. Qual conhecimento está sendo reconhecido como 
tal? E qual conhecimento não o é? Qual conhecimento 
tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual 
conhecimento não? De quem é esse conhecimento? 
Quem é reconhecida/o como alguém que possui 
conhecimento? E quem não o é? Quem pode ensinar 
conhecimento? E quem não pode? Quem está no centro? 
E quem permanece fora, nas margens? (KILOMBA, 2019, 
p. 50) 

 
Essa autorização colonial quase sempre desqualifica a escrita produzida 

por autores negros, como “muito pessoal”, “muito emocional”, “muito específica” 

(2019, p. 52) etc. Tais adjetivações funcionam como uma máscara silenciadora, 

permite ao branco uma posição central dentro de uma norma que exalta uma 

autoria artística e criativa. Assim, a escrita negra é aquela óbvia, que fala sobre 

a dor, o sofrimento ou a decepção, isso quando não é vista como um discurso 

agressivo, como se os textos de autoria branca não tratassem também desses 

tópicos. Mas, repare, se não há neutralidade no discurso e, uma vez que sujeitos 

colonizados tiveram/tem suas vidas destroçadas, é legitimo que uma autoria 

negra crie um texto literário no qual esses aspectos estejam presentes. 

O autor é produtor de signos que ganham sentido no ato da leitura. Ou 

seja, o texto funciona como ponte, no qual a produção autoral tem como 

finalidade a elaboração de um objeto estético sem desviar do seu poder ético. 

Toda camada estética e ética apresentada na linguagem tem uma função social 

na qual o autor é o sujeito responsável dessa produção, ele fica incumbido de 
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selecionar o material utilizado na obra, legitimando os valores apresentados 

nela, desse modo, um escrito literário expõe o ponto de vista ético do artista. 

Assim, ao falarmos em estética e ética em um contexto territorial afro-

diaspórico, no qual a maioria da população é negra, os valores éticos e estéticos 

tornam-se também étnicos. Exige do autor não só uma consciência da 

construção social e histórica do personagem, mas também uma consciência 

racial do outro e de si. Consequentemente, é possível interpretar, todo autor é 

racializado, assim como seus personagens. Justamente por isso, um autor negro 

terá na língua a potência para emergir no universo da criação literária de maneira 

a reivindicar seu lugar. Partindo disso, não caberá a uma autoria negra um lugar 

para a assimilação. “Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais 

branco será” (FANON, 2018, p. 34). 

Em uma autoria negra a linguagem é também o instrumento de 

deslocamento, uma arma de mudança dessa realidade colonial imposta para a 

tentativa de uma perspectiva na qual a amputação racista não esteja presente. 

Então, assumir esse lugar do corpo negro em trânsito entre a objetividade e a 

subjetividade é importante. “O discurso das/os intelectuais negras/os surge, 

então, frequentemente como um discurso lírico e teórico que transgrede a 

linguagem do academicismo clássico” (KILOMBA, 2019, p. 59), assim como nas 

artes. A criação literária de autoria negra enxerga nessa transgressão uma forma 

de sobrevivência, uma maneira de re-existir, mesmo que esse embate cause por 

diversas vezes um desconforto no outro-hegemônico. A exigência por um 

conforto é uma maneira de controlar o discurso daqueles que estão 

marginalizados. 

 

Assim, o conforto aparece como uma forma de regulação 
dos discursos marginalizados. Para quem devo escrever? 
E como devo escrever? Devo escrever contra ou por 
alguma coisa? Às vezes, escrever se transforma em 
medo. Temo escrever, pois mal sei se as palavras que 
estou usando são minha salvação ou minha desonra. 
Parece que tudo ao meu redor era, e ainda é, colonialismo 
(KILOMBA, 2019, p. 66). 

 
 

Tudo ainda é colonialismo, ter essa certeza é processar que a escrita 

negra parte de outro lugar e, talvez, a definição esteja na travessia, na tentativa. 

Procurar também faz parte do processo, assim como se contradizer, se isso 
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marca um sujeito como humano, a tentativa de uma autoria negra marcada por 

algumas contradições também passa a ser um lugar de possibilidades.  

Construir-se como negro demanda tempo e paciência, desenvolver-se 

como autor negro passa pelo mesmo processo. Em diversos momentos a 

separação será inevitável, por mais que você, autor negro, carregue o peso do 

seu mundo em sua linguagem e, esse resgate do coletivo é relevante; você ainda 

é fruto de uma singularidade muitas das vezes distante dos seus iguais. Essa 

encruzilhada em estar dentro e ao mesmo tempo fora monta sua identidade de 

escrita, esse é o tesouro de sua criatividade literária. Lembre-se, ter sido 

colocado à margem colaborou para uma formação ímpar. ‘Nesse contexto de 

marginalização (...) mulheres negras e homens negros desenvolvem uma 

maneira particular de ver a realidade: tanto “de fora para dentro” quanto de 

“dentro para fora”’ (2019, p. 67). A margem é nosso local de re-existência, nela 

é possível se fazer universal, já que o universo compõe todas as possibilidades 

de existência. Além do mais, é possível apresentar novos olhares. “Assim, a 

margem é um local que nutre nossa capacidade de resistir à opressão, de 

transformar e de imaginar mundos alternativos e novos discursos” (2019, p. 68). 

Dentro dessa perspectiva, Kilomba ainda afirma:  

 

Stuart Hall, por exemplo, diz que quando ele escreve, 
escreve contra. Escrever contra significa falar contra o 
silêncio e a marginalidade criados pelo racismo. Essa é 
uma metáfora que ilustra a luta das pessoas colonizadas 
para acessar a representação dentro de regimes brancos 
dominantes. Escreve-se contra no sentido de se opor 
(KILOMBA, 2019, p. 69). 

 

Portanto, compreender a própria “marginalidade” a ponto de elaborar uma 

criação literária de oposição ao dito hegemônico é fazer-se sujeito. É sair do local 

infantil, apontado por Fanon, no qual o autor tenciona a relação entre brancos e 

negros ao mostrar como o primeiro infantiliza o segundo; para ele o sujeito negro, 

quando não considerado sujeito, está no máximo em um nível de aprendizagem, 

como uma criança que não sabe falar. Logo, o branco assume uma postura de 

adulto, colocando o negro na posição infante. “Não estamos exagerando: um 

branco, dirigindo-se a um negro, comporta-se exatamente como um adulto com 

um menino, usa a mímica, fala sussurrando, cheio de gentilezas e amabilidades 

artificiosas” (FANON, 2018, p. 44). 
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O autor não só vê e sabe tudo quanto vê e sabe o herói 
em particular e todos os heróis em conjunto, mas também 
vê e sabe mais do que eles, vendo e sabendo até o que é 
por princípio inacessível aos heróis; é precisamente esse 
excedente, sempre determinado e constante de que se 
beneficia a visão e o saber do autor, em comparação com 
cada um dos heróis, que fornece O princípio de 
acabamento de um todo — o dos heróis e o do 
acontecimento da existência deles, isto é, o todo da obra 
(BAKHTIN, 1992, p. 34). 

 

Se levarmos a afirmação de Bakhtin em consideração, conseguimos 

observar que estabelecer uma relação racial com a autoria coloca quem escreve 

em uma posição de alerta para sua criação. Os personagens não são 

construídos de maneira aleatória, cada escolha é arquitetada para dar sentido à 

obra. Sendo assim, ao falarmos em autoria feita por escritores que são homens 

e negros, marcamos aqui uma relação não só racial, mas também de gênero. 

Pois, para além de reivindicar uma existência negra dentro da diáspora, esse 

sujeito reivindica-se como artista e, consequentemente como homem. Mas, no 

que consiste ser um homem negro diaspórico? Para responder essa questão é 

necessário compreendermos o que abrange o conceito de masculinidade e como 

suas relações são feitas quando interseccionadas com os recortes de raça. 
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2. – MASCULINIDADES NEGRAS EM CONSTRUÇÃO: O HOMEM NEGRO 

COMO POSSIBILIDADE DO SER 

 

2.1 – Afinal, o que é o Masculino? 

 

Abordar a identidade de gênero é também compreender as noções do que 

muitos especialistas chamam de discurso. Para além da fala e da escrita, ele 

compõe um pensamento cultural, está na construção de toda e qualquer 

sociedade, manifestando-se nas mais variadas linguagens. Portanto, a questão 

de gênero encontra-se também no campo discursivo, sendo assim, falar sobre 

masculino e feminino é, antes de mais nada, observar as esferas de poder, uma 

vez que o discurso é o meio pelo qual o poder ganha legitimidade. Nesse caso, 

o poder está envolto daquilo construído como masculino. Porém, tal elaboração 

depende também de fatores geográficos e culturais de cada povo. 

Compreender a construção de um povo, é observar que este tem 

características específicas e, nem sempre estagnadas. Tratando-se de 

Ocidente, ou ainda, das Américas, há um fator em comum que une todas suas 

subdivisões geográficas: suas formações deram-se através de um ideal 

politicamente masculino, no qual, o homem é o centro do universo, todas as leis 

criadas, assim a foram para beneficiar o pensamento do “macho”, ou seja, a 

prática de um questionamento sobre seu lugar social e de privilégios é quase 

inexistente, consequentemente, demais grupos tendem a crescer dentro de uma 

invisibilidade a empurrá-los para a exclusão. Antes de mergulharmos em teorias 

que abordam a situação do homem, é necessário refletirmos porque o homem 

contemporâneo iniciou nas últimas décadas um deslocamento em olhar para si.  

Antes mesmo de adentrarmos aos estudos sobre masculinidades negras, 

é imprescindível compreender o que é o masculino e como ele se constrói. Para 

isso, podemos partir de uma observação muito simples: só lembrarmos das 

reações de alguns pais quando souberam que teriam um filho homem. Pode ser 

até senso comum iniciarmos desse ponto, mas ele nos revela muitas questões. 

Normalmente a ideia de masculino implantada na psique desse pai é perpassada 

por um ideal de masculinidade hegemônica, em que o ser masculino, ou seja, o 

homem, nasceu para dominar o outro, sendo assim, a mulher. A dominação do 

masculino hegemônico vem acompanhada de diversos aspectos que colocam 
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não só a sexualidade do homem como norte para seu desenvolvimento, mas 

também a violência como parceira dessa elaboração de ser macho. O homem 

dotado de uma masculinidade ideal necessita agir com agressividade, é através 

desse pacto com a ação em oprimir o outro que seu lugar é garantido. 

O masculino tem seu surgimento antes mesmo de a criança nascer, mas, 

seus desdobramentos se dão na primeira infância. A socialização dos garotos 

passa pela provação do “ser macho” e, acontece através do corpo, talvez, o 

termo que centralize o caminho do masculino seja “corpo”; pois, através dele os 

símbolos são construídos. Seja o corpo marcado por um falo grande, pelas 

bicudas na canela em um jogo de futebol, pelas brigas nas ruas etc.; essas ações 

iniciam os garotos no “mundo masculino”. “No caso dos meninos, os rituais 

mostram que é necessário marcar no corpo a masculinidade, marca que se faz 

geralmente com muito sofrimento” (GROSSI, 2004, p. 7). Os ritos de passagem 

para o universo masculino, além das marcas no corpo através da violência, 

trazem também o medo como mote para esse desenvolvimento, aprende-se a 

ser homem através do medo, é o sentir-se ameaçado pelo outro que te torna 

homem. O garoto sofre a violência e, ao ser vítima daquela ação torna-se 

violento com seu igual, ao mesmo tempo em que pertence ao grupo, de modo 

que, o ciclo de violência dentro do masculino revela-se um ato constante. Para 

Miriam Grossi, em Masculinidades: uma revisão teórica: 

 

Quando se pensa em masculinidade e violência hoje no 
Brasil, é inegável que não se pense na exclusão social e 
nos processos de constituição de identidades masculinas. 
A exclusão social atinge uma parcela significativa de 
jovens: favelados, desempregados, com pouca educação 
formal, etc. Esta significativa parcela da população jovem 
masculina excluída tem no tráfico de drogas e na 
criminalidade um locus privilegiado de afirmação de 
identidade masculina, marcada pelo uso da violência 
(GROSSI, 2004, p. 8). 

 

Os rituais de socialização utilizam o corpo da criança como objetivo, 

tornando o processo bastante dolorido para muitos meninos. É a partir desse 

ponto que devemos pensar em uma construção quando masculino se dá em um 

corpo negativamente racializado, a autora não aborda a questão racial como 

uma marca a compor esse masculino. Porém, é nítida a diferença quando 

falamos de um homem negro, pois para este, essa ideia ganha um peso duplo, 



47 
 

muitas das vezes confuso, quando o sujeito negro se vê pelo olhar do branco, 

lidando ora com o gênero, ora com a raça. 

Em A dominação masculina, Pierre Bourdieu apresenta uma ideia de 

como o masculino é construído. Afirma, logo nos primeiros parágrafos, que ao 

tratarmos de masculinidade necessitamos compreender o objetivo dela em 

dominar aquilo tido como feminino. Essa dominação manifesta-se na forma de 

violência, que não necessariamente se concretiza de maneira física ou verbal. 

Portanto, o feminino é submetido a uma violência simbólica, cuja percepção está 

em uma camada muito sutil, muitas das vezes silenciosa e “invisível a suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas 

da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” 

(BOURDIEU, 2012, p. 8).  

O princípio simbólico de dominação dentro das relações sociais acaba 

sendo “conhecido e reconhecido” por ambos os lados, tanto do oprimido quanto 

do opressor. Essa dicotomia está na língua, nas diferentes formas de pensar, na 

cor da pele e nos aspectos corporais. É no corpo que a arbitrariedade se inicia, 

na “naturalização” dos gêneros através de uma socialização biológica. Sendo 

assim, em uma ideologia de dominação masculina, entende-se o gênero 

biológico como um divisor atuante em tudo o que é construído em torno de si, 

ele autorizará quem será reconhecido como ser e quem receberá a classificação 

de outra. Portanto, é necessário entender a arbitrariedade como um movimento 

que divide as atividades de maneira sexual, em que teremos sempre uma 

dicotomia: uma parte superior e vista como padrão, enquanto a outra passa para 

uma posição subordinada. Assim, essa divisão parte daquilo que é sexualmente 

biológico e fornece um significado de valor para as demais esferas:  

 

Arbitrária em estado isolado, a divisão das coisas e das 
atividades (sexuais e outras) segundo a oposição entre o 
masculino e o feminino recebe sua necessidade objetiva 
e subjetiva de sua inserção em um sistema de oposições 
homólogas, alto/baixo, em cima /embaixo, na frente/atrás, 
direita/esquerda, reto/curvo (e falso), seco/úmido, 
duro/mole, temperado/insosso, claro/escuro, fora 
(público)/dentro (privado) etc., que, para alguns, 
correspondem a movimentos do corpo 
(alto/baixo//subir/descer, fora/dentro// sair/entrar) 
(BOURDIEU, 2012, p. 16). 
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É como se a divisão sexual engendrasse a “ordem das coisas”, 

naturalizando essa oposição responsável por reafirmar o local de superioridade 

do masculino. A força masculina não precisa se justificar, ela é neutra e se 

legitima por si, diferente da feminina, sempre marcada. O mundo social tem o 

corpo como objeto para pautar todas as divisões sexualizantes, a chave para 

compreender o funcionamento das relações. Existe uma realidade biológica que 

utiliza a anatomia para marcar a diferença entre homem e mulher, na qual o pênis 

é o centro, enquanto a vagina é vista como o inverso, ou seja, uma justificativa 

natural para o discurso dessa desigualdade não só física, mas psicológica, 

emocional, trabalhista etc.  

O falo sempre se fará presente, mesmo de maneira invisível, ele estará 

representado nas ideias de virilidade e coragem. “Compreende-se que o falo, 

sempre presente metaforicamente, mas muito raramente nomeado e nomeável, 

concentre todas as fantasias coletivas de potência fecundante” (BOURDIEU, 

2012, p. 20). A mulher, por sua vez, ao associar e fazer relação contrária ao 

homem, em muitos momentos apontará de maneira negativa as próprias 

características sabendo que não alcançará aquilo imposto como ideal para o 

homem, incluindo seu órgão sexual. Portanto, o ideal de masculinidade 

desconsidera qualquer argumento que fuja do biológico. Sendo assim, para uma 

masculinidade idealizada, a construção da função do pênis e da vagina é social, 

eles atribuem o sentido que recebe culturalmente. 

 

Assim, a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser 
um simples registro de propriedades naturais, diretamente 
expostas à percepção, é produto de uma construção 
efetuada à custa de uma série de escolhas orientadas, ou 
melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou 
do obscurecimento de certas semelhanças (BOURDIEU, 
2012, p. 23). 

 

A diferença dos papéis entre o masculino e feminino estão marcados pela 

distância física acometida pela social. O próprio ato sexual demonstra tal 

disparidade, no qual o homem exerce a função do sujeito ativo ao penetrar a 

mulher, por sua vez, figura receptiva e passiva. A posição dele em cima 

demonstra justamente a forma como essa representação se dá, não só no ato 

sexual, mas também nas ações cotidianas. 
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Se a relação sexual se mostra como uma relação social 
de dominação, é porque ela está construída através do 
princípio de divisão fundamental entre o masculino, ativo, 
e o feminino, passivo, e porque este princípio cria, 
organiza, expressa e dirige o desejo — o desejo 
masculino como desejo de posse, como dominação 
erotizada, e o desejo feminino como desejo da dominação 
masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em 
última instância, como reconhecimento erotizado da 
dominação (BOURDIEU, 2012, p.30). 
 

A norma é o homem estar por cima, nesse contexto vemos uma 

construção de dominação masculina, na qual tem como objetivo exercer o poder 

através da virilidade. Isto é: “(...) virilidade tem que ser validada pelos outros 

homens, em sua verdade de violência real ou potencial, e atestada pelo 

reconhecimento de fazer parte de um grupo de "verdadeiros homens"’ 

(BOURDIEU, 2012, p. 65), pois, quanto mais viril, mais poderoso será o homem. 

Outro fator em torno desse masculino é a ideia da honra, que molda a moral, 

quando “riscada”, o sentimento é de vergonha.  

É comum observar em diversos grupos formados por homens a busca por 

um reconhecimento para ver quem é o mais honrado, sendo que, normalmente 

essa condecoração tem a mulher como objeto. Em diversas culturas ela é 

apontada como aquela que pode manchar a honra do homem, seja ela esposa 

ou filha. Percebe-se, então, que a relação entre masculino e feminino é 

intrínseca, e a esse elo acompanha-se também a condição sexual dos corpos, 

pois, segundo a masculinidade hegemônica, um homem honrado é 

necessariamente heterossexual, caso contrário, jamais será admissível de honra 

(em alguns casos esta será violada) e terá toda sua capacidade humana 

questionada. Isso está ligado ao controle dos corpos femininos ou afeminados, 

o homem precisa controlar as mulheres e monitorar sua própria feminilidade para 

que sua honra se mantenha intacta. “As manifestações (legítimas ou ilegítimas) 

da virilidade se situam na lógica da proeza, da exploração, do que traz honra” 

(BOURDIEU, 2012, p. 30), ou seja, no controle do corpo do outro, mesmo 

quando esse pertence a um grupo masculino. 

A disputa por uma narrativa do poder também se apresentará nas 

relações entre dois homens. E novamente o ato sexual vai legitimar o sujeito 

dominador. É importante ressaltar, nesse contexto, que para o dominador o 

homem penetrado desempenha o papel de uma mulher, essa relação se dá em 

muitos casos como uma espécie de humilhação. 
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A penetração, sobretudo quando se exerce sobre um 
homem, é uma das afirmações da libido dominandi, que 
jamais está de todo ausente na libido masculina. Sabe-se 
que, em inúmeras sociedades, a posse homossexual é 
vista como uma manifestação de "potência", um ato de 
dominação (exercido como tal, em certos casos, para 
afirmar a superioridade "feminizando" o outro) e que é a 
este título que, entre os gregos, ela leva aquele que a 
sofre à desonra e à perda do estatuto de homem íntegro 
e de cidadão; ao passo que, para um cidadão romano, a 
homossexualidade "passiva" com um escravo é 
considerada algo "monstruoso" (BOURDIEU, 2012, p. 30). 

 

A mensagem reafirmada é de que todas as funções atribuídas à mulher 

funcionam como algo a ser devastado. Assim, o sexo dominador promove 

estratégias para exaltar e estimular práticas convenientes a si próprio, enquanto 

o sexo considerado outro é desestimulado. Talvez, o objetivo em negar o 

feminino seja justamente por ver nele uma potência faltante no masculino. 

A incorporação dessa dominação esbarra em uma ética na qual diz o que 

o homem e a mulher devem fazer. Outro ponto importante na construção do 

masculino hegemônico é a relação entre gênero e trabalho. Podemos captar o 

trabalho como uma associação do masculino, conectado à liberdade, ao público; 

enquanto o privado, o lar, associa-se à mulher. Sendo assim, a própria divisão 

do trabalho reafirma as tarefas que serão feitas por homens e aquelas 

direcionadas às mulheres. “Assim, no mundo industrial, os homens estavam 

ligados à esfera da produção enquanto as mulheres à esfera da reprodução” 

(GROSSI, 2004, p. 16). Como consequência, é possível observar o homem 

tomando os lugares de destaque, enquanto a mulher só tem destaque ao 

assumir uma posição serviçal. Segundo o universo masculino hegemônico, a 

"boa" mulher é aquela que se faz pequena, diferente do homem que, além de ter 

gestos grandes, domina de maneira "grandiosa" os lugares públicos. Dessa 

maneira é possível compreender os motivos pelos quais as leis e quase todas 

as esferas organizacionais são tidas como falocêntricas, o homem ao acessar 

tais espaços condiciona tudo a favor de sua própria vivência, desconsiderando 

outras formas de vida. 

 

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas 
as condições de seu pleno exercício. A primazia 
universalmente concedida aos homens se afirma na 
objetividade de estruturas sociais e de atividades 
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produtivas e reprodutivas, baseadas em uma divisão 
sexual do trabalho de produção e de reprodução biológica 
e social, que confere aos homens a melhor parte, bem 
como nos esquemas imanentes a todos os habitus: 
moldados por tais condições, portanto objetivamente 
concordes, eles funcionam como matrizes das 
percepções, dos pensamentos e das ações de todos os 
membros da sociedade, como transcendentais históricos 
que, sendo universalmente partilhados, impõem-se a 
cada agente como transcendentes” (BOURDIEU, 2012, p. 
45). 

 
Porém, para que a dominação masculina tenha seu lugar intocável é 

indispensável a colaboração do dominado. Pois, a força de um cresce na medida 

em que o outro se “permite” estar em um lugar inferior. “O poder simbólico não 

pode se exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados e que só se 

subordinam a ele porque o constroem como poder” (BOURDIEU, 2012, p. 52). 

Portanto, para confrontar essa situação, uma “tomada de consciência”, como 

aponta Bourdieu, pode ser a estratégia para a ruptura. Contudo, as medidas 

devem ser radicais, para que, além de uma emancipação do subordinado, ocorra 

também a libertação do dominador, visto que ele também é prisioneiro desse 

sistema. 

Pelo fato de o fundamento da violência simbólica residir 
não nas consciências mistificadas que bastaria 
esclarecer, e sim nas disposições modeladas pelas 
estruturas de dominação que as produzem, só se pode 
chegar a uma ruptura da relação de cumplicidade que as 
vítimas da dominação simbólica têm com os dominantes 
com uma transformação radical das condições sociais de 
produção das tendências que levam os dominados a 
adotar, sobre os dominantes e sobre si mesmos, o próprio 
ponto de vista dos dominantes (BOURDIEU, 2012, p. 54). 

 

E outras palavras, não basta tomar consciência, é imprescindível uma 

radicalidade social. Segundo o autor, a lógica da dominação masculina no campo 

simbólico se dá através de uma ideologia baseada nas trocas econômicas, nas 

quais a mulher é a mercadoria, ela é símbolo de troca e de honra da figura 

masculina. É muito comum perceber a posição que a mulher ocupa nos 

discursos masculinos, normalmente a posse do seu corpo e o controle de suas 

ações são as pautas nas conversas entre homens.  

Os espaços públicos, como, quadras esportivas, bares, entre outros, 

funcionam como palco para a negociação do feminino. Com certeza em algum 

momento já escutamos alguma conversa na qual a mulher foi o produto de 
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alguma aposta, ou ainda, ao se relacionar com um rapaz, tem sua intimidade 

revelada, estimulando os demais garotos a terem atitudes dominadoras com ela. 

É nessa disparidade mercadológica que a ação de dominar a mulher se 

encontra. “A dissimetria é, pois, radical entre o homem, sujeito, e a mulher, objeto 

de troca; entre o homem, responsável pela produção e reprodução e seu senhor, 

e a mulher, produto transformado desse trabalho” (BOURDIEU, 2012, p. 58). 

O que precisamos destacar é: assim como as mulheres estão presas 

nesse sistema de dominação, o homem também se encontra aprisionado nesse 

aspecto da representação dominante, ao aceitar somente essa visão como 

alternativa ele se isenta de outras possibilidades. Portanto: 

 
Ser homem, no sentido de vir, implica um dever-ser, uma 
virtus, que se impõe sob a forma do "é evidente por si 
mesma", sem discussão. Semelhante à nobreza, a honra 
— que se inscreveu no corpo sob forma de um conjunto 
de disposições aparentemente naturais, muitas vezes 
visíveis na maneira peculiar de se manter de pé, de 
aprumar o corpo, de erguer a cabeça, de uma atitude, uma 
postura, às quais corresponde uma maneira de pensar e 
de agir, um éthos, uma crença etc. — governa o homem 
de honra, independentemente de qualquer pressão 
externa (BOURDIEU, 2012, p. 63). 

 

É precisamente nesse éthos que vemos o privilégio masculino sendo 

marcado por tensões impositivas de uma virilidade que produz a violência contra 

um outro corpo/sujeito subalterno. Essa carga assume o medo como meio para 

seu desenvolvimento que, por sua vez, funciona como um instrumento para que 

meninos se tornem homens. Contudo, ao recorrer a uma investigação do 

masculino esbarramos em ideias baseadas em uma construção europeia, o que 

traz o questionamento de como se dá a constituição do ser homem no Brasil. 

Dado que, ao falarmos de uma identidade precisamos adentrar à discussão 

racial e de classe, ou seja, esses fatores atrelados ao debate de gênero é a 

chave para discutirmos uma construção masculina brasileira. 

Em Qual a identidade do homem negro? (2004), o sociólogo Osmundo 

Pinho aponta: “o modelo de masculinidade hegemônico nas sociedades 

ocidentais apresenta-se com um conteúdo determinado: homem, no pleno gozo 

de suas prerrogativas, seria adulto, branco, de classe média e heterossexual” (p. 

66). Ao falarmos em hegemonia, destacamos não se tratar de uma categoria 

estática, mas dependente de um contexto para que o sujeito político tenha 
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acesso e domine a relação de poder; se existe um dominador é porque tem-se 

também um subalterno (dominado), sendo assim, o lugar do contrário também 

traz um aspecto a princípio visto como contraditório, Por exemplo, um sujeito 

subalterno pode em outro momento situar-se em uma posição dominante. 

 
Sobre esse aspecto, é preciso destacar dois pontos. Em 
primeiro lugar, quando se fala de hegemonia e 
subalternidade, fala-se de processos dinâmicos de 
construção e reconstrução de hegemonias ou de 
consensos parciais sobre sentido das relações sociais, 
seus significados e práticas instituintes. Ou seja, 
hegemônicos e subalternos não estão definidos 
essencialmente, mas sim como sujeitos políticos 
engajados em jogos de poder e dominação que ocorrem 
em contextos sociais estruturados, porém abertos à 
inovação. Isso implica, em segundo lugar, a consideração 
de hegemonias regionais – por exemplo, ligadas à vida 
doméstica ou ao exercício da sexualidade – e a um 
deslocamento entre sujeitos sociais de gêneros e 
estruturas de gênero (PINHO, 2004, 65). 

 

Sendo assim, entendemos, ao tratarmos de autores brasileiros, 

necessitamos sim estudar o ideal de masculinidade europeia, uma vez que o 

Brasil foi colonizado por uma país da Europa, para então perceber como essa 

identidade inalcançável se apresenta aqui, na cristalização de um imaginário que 

jamais será atingido. Ainda mais ao lidarmos com uma masculinidade negra, 

além de uma configuração totalmente diferente marcada pela raça, ainda 

apresenta características peculiares não estáticas.  Afinal, “o que” é o homem 

negro? 

 

2.2 – Iniciando o debate: elas que abriram os caminhos 

 

Abordar as masculinidades negras como um meio para a compreensão 

do se fazer homem negro é entender que vamos percorrer uma estrada com 

diversas ramificações, cada caminho irá em algum momento entrecruzar com 

outros, o que possibilita também um retorno à via inicial. Explicando melhor, os 

teóricos escolhidos versam por diversas correntes, ora apontaremos ideias 

levantadas por feministas negras, ora construções que flertam com a 

afrocentricidade. Porém, a elaboração da nossa narrativa leva para um único 

lugar, compreender como a construção desse homem negro se dá e, por fim, 

observar como as hipóteses investigadas são elaboradas nos contos literários. 
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Portanto, para iniciar nosso diálogo é imprescindível resgatarmos o que já vem 

sendo dito pelas mantenedoras da vida negra nos territórios em diásporas, sendo 

assim, olharmos a produção intelectual das mulheres negras é um caminho 

necessário.     

Ao deslocarmos nosso olhar para a história das mulheres negras, 

observamos uma construção divergente da contada pelas camadas 

hegemônicas, principalmente quando nos debruçamos nas vivências narradas 

nas Américas. Tanto na América do Norte quanto na do Sul, a população negra 

em geral tem um passado marcado pela escravidão e todas as consequências 

em torno da negação de direitos. O fator racial sempre foi determinante para 

enquadrar o lugar que pessoas negras deveriam ocupar, e, lógico, nunca foi uma 

posição de prestígio e poder. A começar pela jornada de trabalho, diferente das 

mulheres brancas, as negras sempre trabalharam fora de casa, quando não 

estavam na casa dos senhores, estavam em algum trabalho no campo. Como 

consequência, todas as outras áreas de suas vidas eram marginalizadas, pois, 

a dedicação ao cuidado do outro era exclusiva. 

Vale ressaltar, as mulheres negras escravizadas, trabalhadoras das 

lavouras, em nada se diferenciavam dos homens negros, eram exploradas na 

mesma medida, desumanizadas assim como eles; para o senhor a diferença de 

gênero não existia quando a “pessoa” era da cor preta, até porque o sujeito negro 

era antes de mais nada uma propriedade para o lucro: “para os proprietários de 

escravos elas poderiam ser desprovidas de gênero” (DAVIS, 2016, p. 17). 

Perceba, tanto o negro quanto a negra são considerados animais, tendo como 

única função usar seus corpos para a manutenção das fazendas. A questão de 

gênero passa a ter importância quando uma das punições é o estupro: 

 

Mas as mulheres também sofriam de forma diferente, 
porque eram vítimas de abuso sexual e outros maus-
tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas. A 
postura dos senhores em relação às escravas era regida 
pela conveniência: quando era lucrativo explorá-las como 
se fossem homens, eram vistas como desprovidas de 
gênero; mas, quando podiam ser exploradas, punidas e 
reprimidas de modos cabíveis apenas às mulheres, elas 
eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmea 
(DAVIS, 2016, 19).  
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Negava-se à mulher negra qualquer possibilidade de humanização, sua 

vida privada e familiar praticamente inexistia, o grande marco para a mulher 

negra escravizada foi sua capacidade de reprodução, aquelas com “potencial” 

para procriar inúmeros filhos, posteriormente vendidos; ou seja, a maternidade, 

na maioria das vezes, não era uma escolha, se considerarmos maternidade 

como o ato de uma mãe criar e ver seu filho crescer, que nesse caso era 

inexistente.  

No Brasil, quando escravizada, a mulher era dividida em duas categorias, 

escrava do eito e a mucama; a primeira trabalhava no sol, utilizava da força física 

na plantação e colheita, reafirmando assim, no quesito da exploração, a 

igualdade de gênero entre homem negro e mulher negra, elas ainda “muitas 

vezes, cometendo suicídio para que o filho que trazia no ventre não tivesse o 

mesmo destino que ela” (GONZALEZ, 2018, p. 39). A escrava mucama cuidava 

da casa grande e de todos afazeres domésticos, inclusive, surge aqui a figura da 

“Mãe Preta”, uma mulher negra que amamentava os filhos das mulheres 

brancas, introduzindo-os aos valores culturais da primeira infância. Importante 

destacar, tal figura ainda paira no imaginário brasileiro como a negra que aceitou 

a escravidão de forma pacífica, sendo uma personagem que ilustra esse “ideal” 

é a Tia Nastácia, presente na ficção de Monteiro Lobato.    

Em Mulheres, Raça e Classe, no capítulo “O movimento antiescravagista 

e a origem dos direitos das mulheres”, Davis ressalta que tanto a luta 

antiescravagista quanto a feminista iniciaram a partir de um mesmo olhar, a luta 

por direitos e participação política. Mas com seus devidos recortes, uma vez que 

mulheres brancas lutavam por igualdade de direitos, enquanto a população 

negra almejava a humanidade. Ressalto aqui, as duas lutas foram legítimas e 

extremamente necessárias, porém, é preciso entender que o lugar que os 

sujeitos negros ocupavam estava a quilômetros de distância atrás até mesmo 

das pessoas brancas marginalizadas, nesse caso, as mulheres brancas. 

Em meados do século XIX, a construção manufatureira teve seu boom, 

inserindo as mulheres brancas no mercado de trabalho, em contrapartida, o ideal 

da mulher “recatada e do lar” foi reforçado na sociedade estadunidense, “no 

papel de trabalhadoras, ao menos as mulheres gozavam de igualdade 

econômica, mas, como esposas, eram destinadas a se tornar apêndices de seus 

companheiros ...” (2016, p.45). O movimento abolicionista atraiu fortemente as 
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mulheres brancas, elas compreendiam a opressão do homem branco como fator 

decisivo para submissão dos dois grupos, tomaram consciência mesmo que 

parcialmente de fatores não vivenciados por elas, assimilaram que: “as mulheres 

nunca alcançariam sua liberdade independentemente do povo negro” (2016, p. 

56).  

Porém, foi na Declaração de Seneca Falls que a cisão entre feministas 

brancas e população negra apareceu. Nela eram questionados diversos pontos 

relacionados à submissão da mulher ao homem, na maioria das vezes tido como 

seus donos, mas não ressaltava em nenhuma linha o olhar para as 

especificidades da mulher negra, revelando assim um movimento que mesmo 

recebendo o apoio da população negra, reproduzia justamente aquilo que tinham 

como objetivo combater: a opressão em cima de um grupo, nesse caso as 

mulheres negras. Talvez o receio de perder seus privilégios as levaram a negar 

suas “irmãs pretas”, até porque, uma vez garantidos os direitos de uma parte da 

população negra, as mulheres negras avançariam e, consequentemente 

exigiriam participação em outras esferas sociais. O que estava em jogo era o 

poder que determina quem serão os grupos dominadores e os dominados, mais 

uma vez o discurso marcando quem são os subalternos, nesse caso, usando 

como arma letal o racismo. 

 

Se o reconhecimento concedido às mulheres da classe 
trabalhadora no encontro de Seneca Falls foi 
praticamente irrisório, não houve nem mesmo uma breve 
menção aos direitos de outro grupo de mulheres que 
também “se rebelou contra a vida em que nasceu”. No Sul, 
elas se revoltaram contra escravidão e, no Norte, contra 
uma ambígua condição de liberdade chamada racismo. 
Embora pelo menos um homem negro tenha participado 
das conferências em Seneca Falls, não havia uma única 
mulher negra na audiência. Nem os documentos da 
convenção fazem qualquer referência a mulheres negras. 
À luz do envolvimento das organizadoras com o 
abolicionismo, deveria ser perturbador o fato de as 
mulheres negras serem totalmente desconsideradas 
(DAVIS, 2016, 67). 

 

Um dos acontecimentos mais impactantes que tivemos foi no ano de 

1851, na convenção de mulheres em Akron, em que surge a figura de Sojourner 

Truth, uma mulher negra ex-escrava, de forma altiva discursa “Não sou eu uma 

mulher?”, sua fala delatava o sexismo dos homens brancos e o racismo dentro 

do movimento feminista. Para além da ação e reivindicação por um lugar, a fala 
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de Sojourner Truth teve um enorme significado no campo do simbólico. É 

importante imaginar o que era uma mulher negra ex-escrava dando voz a um 

grupo totalmente invisibilizado. Ela queria botar o ponto final na história de 

desumanização vivida por suas anteriores, pleitear a existência de mulheres 

negras: “O fato de sua raça e de sua situação econômica serem diferentes 

daquelas das demais não anulava sua condição de mulher” (DAVIS, 2016, p. 

73). 

No pós-abolição, tanto na América do Sul, quanto na América do Norte, 

encontramos registros que apontam para uma falsa liberdade, a oportunidades 

“oferecidas” à população negra ainda remetiam ao período da escravidão, 

serviços de empregadas domésticas, babás, mecânicos etc., em geral ligados a 

trabalhos braçais, concentravam em sua maioria pessoas negras. A situação da 

mulher negra não melhorou quando abordamos a violência sexual, o estupro 

ainda era uma arma punitiva. Aqui no Brasil, a mulher negra foi o objeto principal 

para a política de embranquecimento, na qual romantizavam uma ideia do negro 

“educado”, como uma figura que aceitava a vida social que tinha, estereótipos 

como “passividade, infantilidade, incapacidade intelectual, aceitação tranquila da 

escravidão etc” (GONZALEZ, 2018, p.36), eram difundidos com o propósito de 

controlar os corpos e mentes negras; de maneira implícita, o que tivemos foi uma 

busca pelo silenciamento de sujeitos negros, mais uma arma racista implantada 

pelo mito da democracia racial.  

 

A diferença (se é que existiu) em termos de Brasil, estava 
no fato de que os “casamentos inter-raciais” nada mais 
foram do que o resultado da violentação de mulheres 
negras por parte da minoria branca dominante (senhores 
de engenho, traficantes de escravos, etc.). Este fato daria 
origem, na década de trinta, à criação do mito que até os 
dias de hoje afirma que o Brasil é uma democracia racial. 
Gilberto Freyre, o famoso historiador e sociólogo, é seu 
principal articulador, com sua teoria do lusotropicalismo. 
O efeito maior do mito é a crença de que o racismo 
inexiste no nosso País graças ao processo de 

miscigenação (GONZALEZ, 2018, p. 35). 
 

É a partir desse projeto de embranquecimento que os corpos negros serão 

alvejados, quando não eram mortos de forma direta, eram atacados das mais 

diversas maneiras. Uma mulher negra brasileira necessita lidar com uma tríplice 

opressão, justamente por conta de sua classe, raça e gênero, não à toa, na 
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década de 80, no âmbito profissional ela era classificada de duas formas, a 

doméstica e a mulata. A segunda estava ligada à mestiçagem (fruto de uma 

relação inter-racial), mas também à exploração sexual, sendo que muitas 

mulheres negras foram exportadas para fora do país com o objetivo de 

movimentar o mercado sexual, enquanto as mulheres brancas destinavam-se a 

outros fins. “A exploração da mulher negra enquanto objeto sexual é algo que 

está muito além do que pensam ou dizem os movimentos feministas brasileiros, 

geralmente liderados por mulheres da classe média branca” (GONZALEZ, p. 47).  

Portanto, imaginar-se como mulher negra em um lugar de destaque é algo 

também complexo, não podemos esquecer, para além de todas as questões 

sociais, que a parte psicológica também funciona como um elemento na 

formação do ser. O sujeito negro tem em seu caminho diversas lanças que 

atravessam seu estar no mundo, logo, as lutas em torno de um bem-estar social 

necessitam ampliar o olhar para além das adversidades de classe. O feminismo 

negro nasceu e trouxe para o mundo essa reflexão, ele possibilitou que 

enxergássemos o “outro” como um ser, o negro não é um outro, mas sim um 

“também” com inúmeras especificidades, assim como a mulher negra não é o 

“outro do outro”. Foi através das mulheres negras que iniciei meu processo de 

busca e reflexão sobre qual lugar ocupo e notei especificamente que ser homem 

negro colocava-me dentro de um contexto diferente do homem branco, mas não 

tinha ainda noção de qual conjuntura era essa. 

 

2.3 – A busca por uma masculinidade negra: a intersecção entre raça e 

gênero 

 

‘Não sou escravo da “ideia” que os outros fazem 
de mim, mas da minha aparição (...)’ 
(Frantz Fanon) 

 

“O negro não é um homem” (FANON, 2008, p. 26), é o que afirma Frantz 

Fanon em seu Pele negra, máscaras brancas. Porém, a indagação se faz 

presente: se ele não é um homem, então o que é? Talvez essa seja a melhor 

maneira de iniciarmos um processo de elaboração dessa identidade em volta de 

figuras masculinas negras. Ao efetuar tal afirmação, Fanon traz luz à ideia de 

que o termo “homem” abarca uma ideia branca frisando um Ser universal. 
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Enquanto o negro marcado por suas questões raciais afasta-se dessa 

possibilidade de universalidade.  

Então, o homem negro, ao querer alcançar um padrão que foge de sua 

identidade, encontrar-se-á na possibilidade do quase, um lugar determinado 

somente pela tentativa, na certeza de nunca alcançar o ponto final, o poder 

fornecido somente ao branco. Tulio Custódio em seu trabalho “Per-vertido 

Homem Negro: reflexões sobre masculinidades negras a partir de categoria de 

sujeito”, reflete sobre a ideia do tornar-se sujeito quando se é um homem negro 

apontando para a performance exercida por negros em alcançar um padrão 

branco, vertendo assim aquilo que é dor. 

Pois, ao ter o exercício de sua masculinidade reprimido 
(recalcado) de reconhecimento pleno, dentro desse 
padrão hegemônico patriarcal branco, ele a verte para um 
lugar inadequado de realização, transformando a não- 
aceitação plena em dor e sofrimento, e vertendo para fora 
essa dor em códigos performativos fora-de-si, ou seja, do 
que desejaria ser e não mimetizar (CUSTÓDIO, 2019, p. 
133). 
 

Ter que performar uma humanidade é compreender a existência de uma 

linha de chegada que está sempre longe. Portanto, ser homem negro é lidar com 

essa ausência, estar no entre lugar, onde carece do artifício principal para se 

tornar homem: o poder. Entende-se, buscar esse reconhecimento branco é atuar 

em um campo performático no qual o desejo em ser honrado se faz presente. É 

por conta dessa ambição que o homem negro se sujeita a “atuar” como 

possibilidade de existência, sempre contra uma força que insiste esmagá-lo. 

Para o homem negro, ao ser fitado pelo olhar branco, a honra dificilmente é 

alcançada, a cor de sua pele justifica o motivo de tanta desonra. Talvez o termo 

ao qual podemos associar é vergonha, nem sempre ela está vinculada ao receio 

de si, mas sim ao olhar do branco que demarca de maneira categórica o lugar 

do negro. É um peso duplo, um trabalho cansativo e incerto, ou, como diria 

Fanon: “É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma 

atmosfera densa de incerteza” (2008, p. 104). Essa confusão funde o desejo de 

querer com a ausência daquilo que realmente é possível ser, até mesmo porque, 

muitas das vezes, não se sabe o que se pode ser, principalmente quando ser 

invisível jamais será uma opção e, a única alternativa é a prisão em ser negro. 

Esse sentimento de não-lugar, de não-estar, ou até mesmo de não-ser é 
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recorrente na trajetória de homens negros em diáspora quando questionam seus 

trânsitos nos espaços. 

Portanto, ao interseccionarmos a raça como um marcador importante para 

as identidades, entendemos a construção social e subjetiva de um sujeito negro 

através de outro prisma, a começar pela disparidade de gênero quanto à questão 

trabalhista. Assim como já citado anteriormente, por conta de um ponto 

socioeconômico, a mulher negra em diversos momentos foi igualada ao homem 

negro. Mas, quem é esse homem negro e que papel ele desempenha? Podemos 

afirmar, a singularidade não abarca a diversidade que é ser homem negro, 

consequentemente, os papéis desenvolvidos por eles são variados, ainda 

porque diferem em regiões geográficas, condição sexual, religião, idade, 

pigmento de pele, classe social etc. Voltamos então à problemática: o homem 

negro tem um gênero que garante um lugar, mas em contrapartida sua negritude 

nega justamente um lugar de hegemonia. 

Em “Negro tema, negro vida, negro drama: estudos sobre masculinidades 

negras na diáspora”, Alan Ribeiro e Deivison Faustino discorrem sobre o drama 

de entender a vida do homem que carrega a negritude como tema. Ao 

resgatarem Du Bois, observam, talvez ser homem negro é carregar a impressão 

de “ser um problema”, pois, ele está a todo momento sendo monitorado por 

olhares brancos, consequentemente, afetando o olhar para si. O negro não é o 

problema, mas sim o olhar racista direcionado a ele. Quando olha para si através 

da visão do outro (neste caso o branco) ele não se encontra.  

A marca colonial é tão incisiva que, ao buscar por si, o homem negro não 

se reconhece, o que se mostra é apenas aquilo que está à sua volta: 

“poderíamos ensaiar como aparições coloniais, ou seja, atribuições externas de 

significação identitária que interditam as próprias auto-explicações” (FAUSTINO, 

RIBEIRO, 2017 p. 166). E nessa tentativa de olhar no espelho ele encontra a 

negação, pois, o desejo emanado de si é de ser o branco, ter não só a pele clara, 

mas também o direito e o poder de transitar nos espaços ditando regras, 

controlando as entradas e saídas.  

 

Diante desse esquema colonial e patriarcal, apenas o 
(homem) branco tem status de sujeito. O branco aparece 
como expressão universal daquilo que se entender por 
humano e aquilo que se entender por humano, em 
consequência, representado pela branquitude. Ser 



61 
 

“humano” é ser branco e o negro (não-ser), sedento por 
encontrar-se no olhar de um outro que só vê a si mesmo 
(reconhecer-se é ser reconhecido) passa a desejar ser 
branco. Nestas condições, a busca para se fazer homem 
é ao mesmo tempo atividade de (auto) negação (...) 
(FAUSTINO, RIBEIRO, 2017, p. 167).  

 

É a partir dessa busca pelo pertencimento que o homem negro vai exaltar 

aquilo que lhe foi dado como potente: o sexo. Sua sexualidade é praticamente 

nula, sem espaço para outras alternativas que fujam da heterossexual, seu pênis 

é o sinal de uma pseudo-hegemonia; ao agarrar as ideias trazidas pela 

branquitude ele recai nas ciladas de um falo que atua em um modus operandi 

reproduzindo um comportamento irracional, comparado até mesmo a um animal, 

ou como proponho chamar aqui de um falo sem fala, pois, toda sua subjetividade 

é anulada em prol do sexo, mesmo quando está entre seus pares.  

São essas normas engessadas as responsáveis por um imaginário racista 

que aprisiona o homem negro. O encarceramento acontece além das questões 

físicas geradas pela polícia, ele é também psicológico. Talvez a prisão mais difícil 

de combater seja a subjetiva, junção de fatores internos e externos que 

caminham de forma híbrida e muito tênue. É nessa confusão entre o que sou e 

quem é o outro, ou ainda no que é meu e aquilo que é do outro, que as 

identidades são aniquiladas e, como consequência, o adoecimento mental e 

físico passa a ser companheiros dos corpos pretos.  

Pinho traz como alternativa a “desrepresentação do homem negro”, uma 

forma de olhar para ele como centro dentro do sistema social, colocando a raça 

e o gênero como fatores conjugados. Assim, esse homem negro passará de 

“alienado” para um ser politicamente autônomo. Ou seja, aceitar seu passado 

histórico e traçar métodos que rompam com a ideia de estar em um lugar 

periférico. Uma alternativa pode ser dar voz a esse lugar marginal, promovendo 

a autocrítica e reafirmando que o lugar do negro é em qualquer lugar. É 

justamente nessa tentativa de liberdade que novas narrativas serão construídas. 

Ou, ainda, como aponta o sociólogo:  

  

O que se propõe é uma incorporação da diferença que 
abale as fronteiras estáveis do mesmo, que dissolva os 
limites claros das identidades masculinas (negras) 
hegemônicas e que explora em seu potencial crítico e 
desconstrutivo na mesma medida de sua marginalização 
social (PINHO, 2004, p. 69). 
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A proposta levantada por Osmundo Pinho vai em direção ao que Lucas 

Veiga insere em seu texto “Além de preto é gay: as diásporas da bixa”, no qual 

o autor reafirma a ideia de assumirmos esse lugar marginal para então 

potencializar esse ser homem negro, no caso “bixa preta”, como politicamente 

Veiga coloca. Ele discorre sobre o conflito em ser uma bixa preta ao destacar 

uma espécie de duplo armário, um para sua negritude e outro para a própria 

sexualidade, sendo assim, uma espécie de fora do lugar ao quadrado, 

experimentando uma “segunda diáspora”. Ao descobrir a homossexualidade 

alguns homens negros vivem a tensão de escolher entre o grupo negro, no caso, 

sua família como comunidade, tendo assim que esconder questões relacionadas 

à sexualidade; ou assumir a homossexualidade e tentar um acolhimento da 

comunidade LGBTQIAP+, que por muitas vezes o coloca novamente naquele 

lugar já experimentado no contato com a branquitude ao reduzir o sujeito negro 

a um corpo.  

 

O não-lugar da bixa preta na economia do desejo é o lugar 
de um corpo, por vezes animalizado, em que a fantasia 
em torno do tamanho do pênis e de sua performance 
sexual preenche o imaginário das bichas brancas, 
deixando pouco espaço para que a bixa preta possa entrar 
na economia do desejo como sujeito que tem um corpo e 
não apenas como corpo (VEIGA, 2019, p. 88).   

 

Esse corpo é também marcado pela transexualidade negra, porém, 

diferente das demais masculinidades negras, isenta-se de um falo físico, pois 

são homens negros com vaginas. Bruno Santana discorre de maneira muito 

assertiva sobre o tema no artigo “Pensando as Transmasculinidades Negras”. O 

autor reflete sobre o lugar dos homens negros trans dentro dessa disputa por 

uma masculinidade humanizada. Um dos aspectos que ele discute é como essa 

masculinidade hegemônica auxilia de maneira negativa na construção das 

masculinidades constituídas por homens trans, que também buscam um ideal 

masculino padrão. Porém, essa possibilidade de fazer homem negro foge de 

qualquer animalização estereotipada do “negão dotado”, mas ainda assim 

funciona em cima de uma hierarquização dentro da própria comunidade trans. 

Interessante é saber que as transmasculinidades apontam para novas 



63 
 

possibilidades de ser homem negro, talvez seja essa a chave para pensarmos 

algumas desconstruções envoltas nesse macho viril que por fim nos aprisiona. 

 

As transmasculinidades possuem um potencial de 
construir outros tipos de masculinidades, não tóxicas, não 
violentas e que dialogam com o feminismo, justamente 
por terem pautas em comum como: o combate ao 
machismo e à misoginia, a luta pela legalização do aborto, 
a luta contra a violência obstétrica e pelo direito ao corpo, 
e tantas outras pautas que atingem diretamente os 
homens trans e pessoas transmasculinas (SANTANA, 
2019, p. 101). 

 

Portanto, pensar as transmasculinidades é entender que temos nelas 

algumas possibilidades para subverter o discurso de gênero e, como 

consequência, as opressões raciais.  

Consequentemente, destacamos que além das características 

geográficas, sociais, sexuais etc., o homem negro tem como atravessamento o 

racismo. Verter-se como homem negro é abraçar essa problemática com a 

intenção de potencializar e transformar a própria realidade. Talvez não seja 

possível separar a obra da vida, justamente por termos nesses dois aspectos 

características que fazem do homem negro um sujeito. Logo, o escritor negro 

mesmo quando não escolhe falar sobre negritude em sua escrita, ainda assim 

fala, é um corpo e mente negra escrevendo. É justamente essa fala que me 

interessa, a voz daquele ser não-hegemônico em diáspora, a voz que apresenta 

contradições, pois a humanidade é composta pelos contrários, mas mesmo 

dentro desses opostos ainda há ruídos de liberdade, a busca por autonomia e 

pelo rompimento; e que a atenção esteja posta, pois é necessário se precaver 

das arapucas.     

(...) acreditamos que é necessário estar atento para as 
armadilhas das aparições coloniais, apostando em 
desconstruções que sejam construções. Ou seja, quando 
as complexidades dos sujeitos são os objetivos da 
pesquisa e do debate político, a tarefa de mobilizar 
narrativas e discursos vindos do próprio sujeito nos 
possibilita criticar o que Charles Johnson chama de “(...) 
contornos e fenômenos supra corporais vindos de fora” 
(2001: 231). Essa ideia é profícua para nos alertar sobre 
representações em torno de homens negros que os 
dispensam e os isentam. Isto não implica em procurar 
erroneamente por uma transparência direta do Eu, do que 
é o sujeito, uma busca, de certo modo, ingênua. Significa 
poder ressaltar um conjunto de complexidades vividas por 
diferentes homens negros que devem estar presentes no 
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que David Ikard (2002: 302) identifica como sendo uma 
“percepção multiposicional do ethos masculino negro, 
concebendo homens negros como sujeitos política e 
culturalmente criativos e socialmente contraditórios 
(FAUSTINO, RIBEIRO, 2017, p. 173).     

 

Sendo assim, compreender a formação de um homem negro é entendê-

lo para além do corpo e tudo que gira ao seu redor, é investigar muitos objetos 

criados no campo daquilo que não é palpável. A constatação de uma 

subjetividade na maioria das vezes invisível acontece justamente por ele não 

localizar um lugar estável para seu Eu. Reconfigurar esse lócus é aceitar a 

existência de um ser negro, um alguém que é Sujeito, que dentro de todas as 

nuances e contradições, é, antes de tudo, humano. 

 

2.4 – Homem negro: a construção de uma subjetividade 

 

O negro que por algum motivo não corresponda alguns 
destes estereótipos vivencia um sofrimento psíquico 
intenso, pois além de não ser reconhecido como 
homem por ser negro, não consegue ser reconhecido 
como homem negro em todos os atributos reificados que 
envolvem este reconhecimento. O sentimento de 
inferioridade aqui não pode ser compensado pelos 
fetiches socialmente disponíveis e estará apenas um 
insuperável sentimento de desajuste (FAUSTINO, 2014, 
p. 92, grifos meus). 

 

Na citação acima, presente no texto “O pênis sem falo: algumas reflexões 

sobre homens negros, masculinidades e racismo”, Deivison Faustino discorre 

sobre a construção de uma masculinidade negra marcada através do corpo, 

carregada por estereótipos que animalizam esse sujeito masculino negro e, 

quando coloca-se distante daquilo que foi “pré-destinado” a ele, engendra para 

a categoria daquilo que “será pior que o nada”. Podemos entender então que o 

sofrimento psíquico de um negro em diáspora estará em certa medida vinculado 

à questão racial, pois, não corresponder às categorias racistas é sofrer, assim 

como aderi-las também fornece um lugar de sufocamento social. Quais são 

então as possibilidades que um homem negro tem de construir uma 

subjetividade saudável e autônoma? 

Segundo Boris, Bloc e Teófilo em “Os rituais da construção da 

subjetividade masculina”, o consciente masculino é elaborado a partir do 

rompimento da criança/masculina com a mãe, sendo sempre o contrário da 
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menina, para tal, os rituais de iniciação são os marcadores principais da 

passagem do mundo infantil para o universo adulto. É durante esse trânsito que 

os garotos tentam compreender: “todo homem deve comprovar que é um 

guerreiro para ser reconhecido, pois o macho precisa sempre estar disposto a 

morrer e a enfrentar o perigo” (2012, p. 20).  

Sendo assim, como será que homens acompanham essa ascensão do 

feminino, uma vez que mulheres avançam cada vez mais rumo a uma construção 

de narrativas e tomada de poder? Os autores apontam para uma crise do 

masculino, novas formas de expressão dessas masculinidades, que podemos 

até chamar aqui de fluídas, pois remontam esse xadrez social. Mas o que de 

alguma maneira deveria ser um avanço, torna-se em diversos momentos um 

conflito, já que muitos homens não estão preparados para lidar com novas 

perspectivas de diálogos, é justamente por esses e outros aspectos a surpresa 

e o susto: 

 

Hoje, alguns homens não se reconhecem no modelo 
patriarcal de macho, pois se afastaram de muitos dos seus 
valores tradicionais, mas ainda não incorporaram novos 
princípios que os mantenham confortáveis nesse contexto 
que vem se configurando. O mal-estar gerado pela 
instabilidade das transformações por que vêm passando 
as relações socioculturais de gênero, na atualidade, pode, 
eventualmente, ter como resposta uma reação agressivo-
defensiva dos homens – talvez um refluxo de violência 
reprimida –, especialmente contra as mulheres e os filhos, 
mas também, contra seus congêneres, os outros homens 
(BORIS, BLOC, TEÓFILO, 2012, p. 21).  

 

Os teóricos ainda apontam para a família como mote principal 

colaborativo na elaboração dessa subjetividade masculina. Mesmo 

compreendendo variadas formações familiares, é possível observar que muitos 

garotos crescem com base em uma “educação que apenas privilegia a 

hierarquia, a competição e a violência” (2012, p. 23). E, diferente do que muitos 

pensadores conservadores falam, a ausência de uma figura masculina no núcleo 

familiar tem sua importância, começando pelo número de crianças abandonadas 

por seus pais, em grande maioria negras. Porém, ela não é determinante quanto 

à construção de uma masculinidade mais ou menos nociva, até porque a criança 

quando está em formação busca referências inclusive fora do ambiente familiar.  
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Sendo assim, ao falarmos em violência, reprodução de comportamentos, 

família e paternidade, compreendemos que o sujeito em formação pode tanto 

reproduzir tais ações como também criar estratégias para driblá-las. É importante 

abordarmos tais questões para não cairmos no essencialismo de que a família é 

a grande culpada pela formação de “homens nocivos”, principalmente ao 

abordarmos as famílias negras. São nas relações de afeto que as ações 

violentas se dão. E, para o homem, lidar com os desdobramentos afetivos nem 

sempre é algo fácil. São esses elementos que minam a psique, enclausurando 

outras possibilidades de trocas, não só dos homens com as mulheres, mas 

também entre seus pares. “A amizade entre homens, por exemplo, passa a ser 

constituída de relações fortuitas, superficiais e esporádicas, como se indivíduos 

do sexo masculino não necessitassem de contatos íntimos com seus 

congêneres” (2012, p. 24). 

As questões abordadas atravessam todos os indivíduos resultantes de 

uma construção masculina. Contudo, é preciso pensar também nessa 

perspectiva acoplada a uma intervenção violenta racista. Ao falarmos em 

construção de uma subjetividade e analisarmos a violência como ingrediente do 

meio, precisamos também recorrer ao racismo como um método violento não só 

físico, mas também simbólico; e, ser um homem negro em um contexto no qual 

se tenta apagar a todo momento a cor da sua pele é no mínimo dilacerante. É 

justamente esse o processo que eu e diversos homens pretos passamos 

diariamente, seja na maternidade ao nascer de um parto desumanizado, em que 

mulheres negras recebem uma dose menor de anestesia, ou ainda na escola, 

onde garotos negros não são reconhecidos por seus professores. É dessa 

maneira que o racismo opera: desestimulando a construção psicológica de 

indivíduos desde sua infância.  

O garoto negro aprende desde cedo a entrar no universo da competição 

com o menino branco. Essa sensação de inadequação o coloca em um lugar de 

alerta, como se sua masculinidade estivesse sempre ameaçada, neste caso 

está, ao ponto que entendemos uma formatação baseada na cópia de um macho 

alfa. Entenda, a disputa aqui é pela virilidade, aquilo que faz o garoto tornar-se 

homem.  

Em “O duelo viril: confrontos entre masculinidades no Brasil mestiço”, 

Henrique Restier investiga a competição entre homens brancos e negros por 
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uma virilidade honrosa. O processo de construção da masculinidade ganha 

importância ao depararmos com aspectos culturais elaborados em cima de uma 

noção subalternizada de raça. Sendo assim, o autor traz a ideia de que se existe 

uma masculinidade subalterna, é porque tem outra constituída como 

hegemônica. Logo, a ideologia da mestiçagem conduzirá o homem negro a 

disputar um lugar em meio a esse confronto. “Nesse sentido, a noção de 

virilidade ganha relevo, dado que é parte constitutiva do processo de 

socialização masculina” (RESTIER, 2019, p. 22).  

Baseado no que foi a colonização do Brasil, fica fácil compreender que a 

disputa por uma virilidade teve como pano de fundo o embranquecimento da 

nação. Via de regra, foi uma competição para verificar se o país seria branco ou 

preto. Nesse contexto, a mulher era vista como a presa a ser conquistada. Pois, 

em um conflito colonial o território geográfico não é o único aspecto em disputa, 

o corpo da mulher é o “grande prêmio”, no caso a “fêmea” pertencente ao grupo 

dos dominados, ou seja, a mulher negra. 

 

No Brasil, essa lógica não seria diferente, o homem 
branco conquistador teria o direito de exercer seu domínio 
pelo simples fato de ser o mais forte. Um desses direitos 
seria o acesso indiscriminado aos corpos de mulheres e 
homens negros. É comum nas guerras as mulheres dos 
grupos dominados serem alvos da afirmação masculina 
do conquistador e, assim, a posse de novo território e sua 
demarcação seria feita simbolicamente com a penetração 
do corpo feminino. Em outras palavras, o imaginário viril 
da penetração como conquista e a produção de uma 
extensa prole (mestiça) representariam o domínio e a 
submissão sexual das mulheres não brancas, 
estabelecendo o homem branco como modelo de 
virilidade dominadora. O triunfo sexual sobre a mulher do 
outro é uma forma não só de degradação dela como uma 
forma de desvirilizar os homens não brancos, vistos como 
incapazes de proteger as mulheres de seu grupo étnico-
racial” (RESTIER, 2019, p. 32). 

  
Rolf Malungo de Souza dá o nome para essa disputa de falomaquia. Ele 

levanta a hipótese que simbolicamente o que está em rivalidade é o poder: “Esta 

disputa (maquia) pelo poder (phallus) e prestígio conferidos pela masculinidade 

entre homens negros e brancos é o que eu chamo de falomaquia (SOUZA, 2010, 

p. 27). Portanto, o útero das mulheres negras deveria ser colonizado, enquanto 

o homem negro exterminado, uma vez que apresenta a impureza de uma raça. 

As mulheres brancas “não representam uma ameaça cotidiana para sua posição 
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hegemônica, os homens negros, por sua vez, representam uma ameaça a este 

lugar social, sendo o principal rival na disputa pelas mulheres brancas e negras. 

Esta posição/situação faz com que os homens negros e brancos estejam em 

contínua falomaquia” (2010, p. 103). 

Esse projeto de branqueamento teve o objetivo de transformar uma nação 

negra e indígena em uma Europa dos trópicos, posteriormente assegurada pelo 

mito da democracia racial, em que se cria a ideia de submissão e harmonia do 

negro, endossando-se relações inter-racias com a ideia de que somos uma 

grande nação miscigenada e o detentor do poder sempre será o branco. A partir 

desses ideais hostis criam-se representações que afetam diretamente a forma 

como homens e mulheres negras se relacionam, tendo em vista a negatividade 

colocada nesses afetos. Mesmo tendo características especificas que referem 

ao gênero, há algo em comum entre eles: tanto a mulher negra quanto o homem 

negro encontram-se hierarquizados subalternalmente, ambos são marcados 

pelo racismo a ponto de desempenharem um papel inferior diante do “ser amado 

branco”.   

Em King Kong (O Rei do Congo) representações e estereótipos sobre os 

homens negros (2017), Restier faz uma leitura de quatro imagens de diferentes 

períodos, todas com uma percepção de como o homem negro foi e continua 

sendo representado: na primeira imagem de 1917, em um pôster utilizado para 

recrutar jovens que lutariam na primeira guerra mundial, temos um gorila 

segurando uma mulher branca nos braços; na segunda, cartaz do filme King 

Kong (1933) vemos um macaco enfurecido também segurando uma mulher 

branca; enquanto na terceira é a capa da revista Vogue (2008), na qual o jogador 

LeBron James segura a modelo Gisele Bündchen; e por fim, a propaganda da 

bebida Catuaba, na qual temos um casal inter-racial e o que não é nenhuma 

surpresa, o homem negro é hiperssexualizado. 

“As representações, em diferentes graus e contextos, influenciam e 

regulam as formas de convívio, existência entre indivíduos e grupos sociais, 

sejam endossando ou rechaçando tais representações” (2017a, p. 2). Ou seja, 

se as representações dizem e estimulam indivíduos em determinados contextos, 

como fugir dessas armadilhas coloniais que priorizam uma narrativa branca? É 

óbvio que teremos homens negros internalizando esse ideal racista.   
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Segundo o autor, o processo de embranquecimento não é só cultural, mas 

perpassa também as ligações afetivas, tema presente no artigo “Mestiçagem, 

harmonia e branqueamento: quem tem medo do homem negro?” (2017b). No 

caso das relações heteronormativas, a mulher negra tem um papel primordial: 

clarear os filhos, mas para isso conta com a ajuda do homem branco salvador, 

o símbolo da humanização da espécie. Ser humano é ser branco. Restier ainda 

aponta para a diferença funcional que teria a mulher negra da branca, enquanto 

a primeira “cumpre o papel de branquear a população”, a segunda “deveria 

manter a ‘pureza’ de seu útero para conservar a branquitude” (2017b, p. 4): 

 

Dessa forma, a mestiçagem é instrumentalizada 
ideologicamente, deslocando a responsabilidade do 
Estado brasileiro em promover a equidade racial para o 
âmbito privado, como se o racismo e os problemas 
estruturais advindos dele fossem resolvidos na cama 
(HESTIER, 2017b, p. 3). 

 

Logo, para um homem negro construir uma subjetividade diaspórica 

necessita entender que sua presença é, antes demais nada, perigosa. Ele 

ameaça justamente uma estrutura de poder mantida até então pelo branco, 

amedronta um projeto higienizador que Gilberto Freyre chama de uma falsa 

benevolência do negro. O “mito da democracia racial” servia para paralisar o 

negro e foi através dessa falsa ideologia de harmonia e direitos iguais entre os 

povos que o negro tentou se fazer humano. Para Freyre, criador do 

lusotropicalismo, os povos oprimidos aceitavam de maneira pacífica essa 

condição, isso demonstrava a força e o poder de exatidão das “civilizações” 

provindas da Europa, ou seja, dos brancos sobre negros e indígenas.  

 

A teoria lusotropicalista de Freyre, partindo da suposição 
de que a história registrava uma definitiva incapacidade 
dos seres humanos em erigir civilizações importantes nos 
trópicos (os “selvagens” da África, os índios do Brasil 
seriam documentos viventes desse fato), afirma que os 
portugueses obtiveram êxito em criar, não só uma 
altamente avançada civilização, mas de fato um paraíso 
racial nas terras por eles colonizados, tanto na África 
como na América (NASCIMENTO, 2016, p. 49). 

 

 

Portanto, fica mais explícito o valor dado aos corpos negros, o 

reconhecimento racista pautado somente na forma e na força braçal, negando 
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qualquer aspecto intelectual e, principalmente psicológico, pois: “A fraqueza, a 

fragilidade, a covardia, e a efeminização estão, entre outros atributos, 

associados à Mente. O vigor, a força bruta, a robustez, a virilidade, e a beleza 

física estão associados ao Corpo” (FAUSTINO, 2014, p. 79). Isto é, os 

formuladores do conhecimento, do discurso e das contradições (fator importante 

para tornar o sujeito humano) são brancos, enquanto ao homem negro cabe o 

lugar psicológico do vazio, já que ele “não pensa", seu papel é reproduzir e 

procriar, assim será sempre o outro, o não universal, o anti-humano.  

 

Enquanto “o negro não for um homem” (e sim um homem 
negro), e os brancos forem expressão universal da 
humanidade, a atração incontrolável pela mulher branca 
não será apenas reflexo de um padrão estético de beleza 
embranquecido e ocidentalizado, mas antes de qualquer 
coisa representa o acesso VIP ao mundo dos homens 
(FAUSTINO, 2014, p. 88). 
 

   Ultimamente, ao lidar com todo esse arsenal teórico tentamos 

frequentemente responder como penetrar o universo “dos humanos”, de que 

forma é possível transitar em meio a um espaço marcado pela diferença racial, 

um espaço no qual um corpo através de sua cor retinta imprime a palavra alvo, 

na perspectiva de objeto a ser atacado. Ser invisível não é uma opção, até 

mesmo porque pessoas negras não a tem. Calar-se também não pode mais ser 

uma escolha. 

Mas por onde começar recomeçar? Talvez a resposta se encontre no 

retorno, no descanso, em parar, respirar e olhar para trás, observar onde tudo 

começou, o que éramos antes mesmo de não existir. Fomos algo justamente por 

acreditar que não estamos sozinhos, que vieram outros antes de nós, e por isso 

carregamos não só o futuro e o presente, mas também nosso passado, esse 

constituído de maneira coletiva.  

Wade W. Nobles, em seu brilhante texto “Sakhu Sheti: Retomando e 

reapropriando um foco psicológico afrocentrado” (2009), diz:  

 
Ao examinar o povo africano em toda diáspora, poder-se-
ia dizer que, coletivamente, precisamos “voltar atrás e 
reconstituir o que esquecemos”. Eu diria ainda que o que 
nós, coletivamente, esquecemos ou, de modo mais 
preciso, o que nosso opressor tentou esvaziar de nossa 
mente foi o significado de ser africano. Também acredito 
que, embora tenha sido pavoroso o ataque contra o senso 
de ser dos africanos, ele não conseguiu destruir o africano 
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dentro de nós. Entretanto alterou a percepção ou a crença 
em nosso senso de africanidade intrínseco; e esse senso 
alterado de consciência é o problema fundamental dos 
africanos e afro-americanos e diaspórico (NOBLES, 2009, 
p. 277). 

 

Assim sendo, a psicologia é um estudo do Ocidente, portanto, dificilmente 

ela pensará uma forma de amenizar aquilo que causa sofrimento com base na 

raça. Lógico, quando pensada de maneira eurocêntrica se restringe em atender 

uma parcela da população, uma vez que, na raiz de toda problemática, os 

indivíduos a serem tratados por ela não são negros, é necessário então 

compreender a existência de uma subjetividade negra, para então traçar 

métodos que contemple essa psique. “A psicologia eurocêntrica e o sistema 

industrial de saúde mental por ela criado não conseguem fornecer explicações, 

fundamentos lógicos ou práticas preventivas e curativas para o próprio povo que 

ela se destina a oprimir” (2009, p. 278). 

O autor apresenta o Sakhu Sheti, em síntese significa estudar de forma 

profunda algo que irá te iluminar, a única maneira de lidar é buscando o ser 

africano como essência. Porém, diferente do essencialismo europeu, para os 

africanos, tanto os em terras africanas quanto em diáspora, ser negro não cabe 

em uma fragmentação cartesiana. Exige um entendimento do que é humano de 

forma integral: “exige o exame e a explicação do significado, bem como o 

funcionamento da natureza (essência) do ser humano” (2009, p. 280), ou ainda: 

 

A psicologia dos africanos deriva de uma singular 
experiência histórica e é por ela determinada. O 
imperativo humano natural e instintivo dessa psicologia é 
adquirir o impulso revolucionário para atingir a libertação 
física, mental e espiritual. Portanto, o que obviamente se 
faz necessário é uma psicologia centrada em nossas 
essência e integridade africanas, o que exige irmos além 
de desenvolver uma perspectiva negra, ou mesmo 
“afrocêntrica”, sobre a psicologia ocidental. Fundamental 
a essa tarefa é criar e criticar um corpo de ideias, teorias 
e práticas destinado a favorecer a compreensão, a 
explicação e, quando necessário, a cura do ser, do vir-a 
ser e da pertença africanos em todas as expressões 
históricas e desdobramentos contemporâneos. Não se 
trata de um pensamento europeu revisitado ou 
rearranjado; busca raízes profundas no pensamento 
africano (2009, p. 279). 

 

É imprescindível entender que “a linguagem e a lógica” do meu povo é 

outra, somos dotados de autonomia e trazemos aspectos que funcionam de 
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forma distinta, existe outra maneira de ver o homem, outra forma de sentir e 

compreender o que é o humano. Para nós, negros descendentes de África, o eu 

nunca está só; é no trabalho do coletivo que um homem negro se forma, é no 

reconhecimento do meu eu no outro que a construção de uma masculinidade 

negra humanizada é possível, ou seja, em um outro que parece comigo. 

Portanto, para nós, negros em diáspora, o espírito é um componente que integra 

a nossa humanidade, não somos só corpo: dentro da lógica ioruba somos ara 

(corpo) e emi (força espiritual). A humanidade ainda é composta por outros 

elementos como: orí (cabeça) e okan (coração - “aspecto constituinte da pessoa, 

representa o elemento imaterial (essência) que é a sede da inteligência, do 

pensamento e da ação” (2009, p. 282).  

Já na tradição banco-congo acredita-se que o humano é poder energético, 

uma potência a se relacionar com o universo. Portanto, tanto o ioruba quanto o 

banco-congo compreendem a humanidade de maneiras díspares à que nos foi 

apresentada pelos brancos ocidentais. Para nós, ser humano implica resgatar 

constantemente uma herança que vai além do campo material, tem a ver com a 

memória, com uma trajetória traçada séculos atrás, com uma força que pode ser 

materializada ao entendermos a ligação não ocidental entre ara e emi: “Essa 

essência ou “força espiritual” tornava alguém humano e proporcionava a cada 

pessoa uma relação duradoura com o universo total perceptível e ponderável” 

(2009, p. 284).  

Agora resta entender o motivo de tanta desqualificação. Matar o eu-negro 

é (des)potencializar qualquer possibilidade de humanidade. Isso acontece no 

cotidiano, de forma tão sutil que “nem parece violento”. Se seu corpo é negro e 

vive em diáspora, para alguns você será sempre o objeto, mas nunca o produtor 

de conhecimento, aquele que fala por si. O negro bom é o negro calado, se 

possível trancado, longe de qualquer espaço que ameace a supremacia branca. 

Eu sou uma ameaça, falando ou calado, sou um perigo! 

 

Apenas quando o centro de sua consciência for afastado 
dos significados africanos de ser humano, ou esses 
significados forem removidos de sua consciência, africano 
pode ser permanentemente escravizado – eis um preceito 
central da afrocentricidade. Esse processo de 
descentramento ou desafricanização constitui a 
problemática psicológica-chave na compreensão da 
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experiência dos africanos em toda diáspora (2009, p. 

285). 
 

Nós já fomos escravizados. O verbo no pretérito expressa justamente uma 

memória que precisa ser lembrada para potencializar nossa ideia de futuro. O 

processo agora é de reconstrução. O espaço é o meio, é no território que as 

coisas se transformam, é a terra nosso campo de disputa, não à toa a maneira 

que encontramos de ligarmo-nos aos nossos é através do terreiro, quilombo, 

umbanda e candomblé; são nesses espaços que nosso eu é livre, reinventa-se; 

neles há a possibilidade da humanização, conseguimos perceber nosso “eu 

ampliado” (2009).  

Assim também pode funcionar na escrita, ela traz a captação do eu negro 

diaspórico, materializa nossa potência, reorganiza nossa psique. A escrita pode 

ser um dos caminhos, nosso terreiro, nosso quilombo, local de nutrição para 

nosso ara e nosso emi. Através dela é possível narrar novas histórias, contar 

aquilo que o branco não quer admitir. O ato de escrever pode ser também um 

meio de humanização para esse homem negro que não é só corpo, mas é 

também intelecto, quer cura, acalanto, quer resgatar, retomar tudo aquilo que lhe 

foi tirado, gerar sementes, dar vida, potencializar sua força, levar axé!  
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3. – O HOMEM NEGRO E SUA CONSTRUÇÃO LITERÁRIA EM 

FRAGMENTOS 

 

3.1 – A fragmentação de vidas negras em um gênero fragmentado 

 

Existe uma força em narrar, tanto que essa modalidade vem percorrendo 

séculos. Muitas histórias antes contadas de maneira oral, recebem hoje o 

registro escrito como um meio para sua manutenção. Ao resgatarmos a história 

da narrativa percebemos que em diversas culturas ela foi usada como forma de 

manutenção da vida. Talvez o exemplo mais conhecido são as histórias de 

Sheherazade, a personagem que utiliza da ficção para prolongar a vida. Isso se 

observa também quando resgatamos a importância do griot, figura muito 

significativa na África, esse contador de histórias era o responsável por manter 

a tradição de um povo, não deixar a memória morrer. Essa é uma perspectiva 

que muito interessa ao povo negro e tratar de literatura negra é uma forma de 

mantermos nossa memória viva, arriscamos até em dizer se manter vivo, pois, 

memória faz referência ao passado, o que é de extrema relevância, mas manter-

se vivo traz o agora. É esta relação que a ficção tem para uma população em 

diáspora: traçar a conexão entre passado, presente e as possibilidades de futuro. 

Talvez o conto seja ferramenta para essa costura. 

Compreender o que é esse gênero é uma tarefa um tanto complexa. 

Pensar a teoria do conto é refletir sobre os modos de narrar e observar as 

maneiras como essa ficção pode ser construída, é, portanto, elaborar não só 

algo em torno do tema, mas também envolto de suas técnicas inscritas em um 

determinado tempo social. Sendo assim, o conto é visto por muitos teóricos como 

um gênero literário de variável definição, colocado sempre em oposição ao 

romance. Na tese O conto e o conto brasileiro contemporâneo (2003), Cássio 

Tavares inicia seu escrito alertando sobre a carência de estudos teóricos a 

respeito desse gênero literário, o que já fornece entendimento para a dificuldade 

que tivemos em encontrar material, principalmente quando comparado a outras 

modalidades, como, poesia e romance.  

É comum debruçar-se sobre a teoria do conto e observar essa disputa 

acirrada: ora visto como um gênero mais estruturado, ora entendido como uma 

estrutura de escrita marginal, no sentido de não merecer tanta importância, pois 
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criações romanescas e líricas são tidas como algo mais canônico, principalmente 

se tratando de Brasil, local onde o romance e a poesia configuraram um espaço 

que definia uma identidade nacional com valores importados na maioria das 

vezes da Europa. Sempre que um teórico pensa ter alcançado o conceito, vem 

outro para questionar tal medida. Talvez, o gênero encontre-se nessa disputa, 

como se fosse um “campo de batalha”, é o que também reafirma Tavares. Pois 

bem, percebe-se aqui, além de falarmos sobre um tema quase não tratado, a 

construção de uma masculinidade negra em uma literatura escrita por homens 

negros, ainda optamos por um gênero para o qual muitos viram os olhos, o que 

reafirma, para nós, a importância deste trabalho. 

Em Teoria do Conto (1991), Nádia Gotlib faz uma observação 

interessante ao resgatar uma teoria que aborda alguns aspectos do conto, 

admitindo que toda elaboração teórica também é passível de contra-

argumentação, além de ser atualizada com o passar do tempo. “Tratar da teoria 

do conto é aceitar uma luta em que a força da teoria pode aniquilar a própria vida 

do conto” (p. 7). Cortázar, por sua vez, no seu “Alguns aspectos do conto” (1974) 

traz luz ao gênero afirmando a dificuldade em defini-lo. Porém, fornece uma 

informação preciosa: ele acredita no conto como um gênero próximo da poesia: 

“a esse gênero de tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e 

antagônicos aspectos, e, em última análise, tão secreto e voltado para si mesmo, 

caracol da linguagem, irmão misterioso da poesia em outra dimensão do tempo 

literário” (p. 149). É o que também reafirma Rosa Maria Goulart: 

 

Não se ignora hoje a precariedade de uma distinção de 
modos ou géneros literários exclusivamente ancorada na 
velha dicotomia poesia/prosa, mas, sendo o conto, na sua 
forma mais difundida, um género narrativo em prosa, pode 
reconhecer-se, sem grande esforço, ser o poema em 
prosa um espaço favorável à aliança de lírica e narrativa, 
necessariamente breve. [...] Encontramos, aliás, por 
vezes, nos contos da actualidade, uma tal condensação 
discursiva (ocupando uma página, ou menos do que isso) 
muito próxima do poema em prosa (GOULART, 2003, p. 
13). 

 

Observe, se levarmos o conto como um gênero muito próximo da poesia, 

talvez iniciamos aqui um caminho para entender o motivo de encontrarmos nos 

Cadernos Negros esses dois gêneros como base para a fundação e fomentação 

da literatura negra no Brasil. O autor Ricardo Piglia apresenta em “Teses sobre 
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o conto” (2004), um argumento intrigante quanto à manutenção da arte literária 

por alguns escritores: “A arte é uma atividade impossível do ponto de vista social, 

porque seu tempo é outro, sempre se demora muito (ou muito pouco) para “fazer” 

uma obra” (p. 99).  

Conseguimos a partir disso e das reflexões apresentadas nos capítulos 

anteriores, elaborar o lugar do escritor negro dentro do cenário social brasileiro. 

Sendo assim, se a produção de um romance exige um conforto social ausente 

na grande maioria da população negra, pois sua criação demanda um poder 

econômico, o crescimento de poesias e contos feitos por autores negros acaba 

sendo reflexo dessa disparidade, o que torna o conto uma arma importante no 

desenvolvimento artístico apontado nesta pesquisa.  

Dito isso, Piglia ainda estrutura algumas hipóteses de como podem ser 

formuladas as ideias em torno do gênero literário. Na primeira tese ele afirma: 

“um conto sempre conta duas histórias” (p. 89), portanto é comum nesse tipo de 

narrativa ter uma história mais explícita e uma outra escondida. A primeira é 

narrada em sua integralidade, enquanto a segunda de maneira fragmentada, a 

qual será revelada ao final da trama. 

 
Cada uma das duas histórias é contada de modo distinto. 
Trabalhar com duas histórias quer dizer trabalhar com 
dois sistemas diferentes de causalidade. Os mesmos 
acontecimentos entram simultaneamente em duas lógicas 
narrativas antagônicas. Os elementos essenciais de um 
conto têm dupla função e são empregados de maneira 
diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos de 
intersecção são o fundamento da construção (PIGLIA, 
2004, p. 90). 
 

Vale ressaltar, o relato secreto não é algo a ser desvendado pelo leitor, e 

sim uma história na qual o autor aos poucos vai apresentando, ou seja, “uma 

história contada de um modo enigmático” (2004, p. 91). A segunda tese aponta 

a história secreta como o mote principal para a construção do conto: entre as 

duas histórias há uma tensão, essa é a chave para o desenrolar do gênero. “O 

conto clássico à Poe contava uma história anunciando que havia outra; o conto 

moderno conta duas histórias como se fossem uma só” (2004, p. 91). É nesse 

não-dito que nasce a narrativa, naquilo que fica na intenção, na tentativa de 

captar o que passa diante dos olhos. O conto não dá conta de falar sobre a 

intereza da vida, mas consegue focar em uma parte dela, pois é no fragmento 
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que ele se faz inteiro, na análise da parte daquilo que é o todo. Portanto, o conto 

pode ter como função a possibilidade de sintetizar a vida. Ele parte da ideia de 

limite, ou seja, seu tamanho tem em certa medida uma dimensão exata quando 

comparado ao romance. Partindo dessa ideia, Cortázar aponta: 

 

(...) o romance se desenvolve no papel, e, portanto, no 
tempo de leitura, sem outros limites que o esgotamento 
da matéria romanceada; por sua vez, o conto parte da 
noção de limite, e, em primeiro lugar, de limite físico [...] o 
romance e o conto se deixam comparar analogicamente 
com o cinema e a fotografia, na medida em que um filme 
é em princípio uma “ordem aberta”, romanesca, enquanto 
que uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa 
limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo 
que a câmara abrange e pela forma com que o fotógrafo 
utiliza esteticamente essa limitação (CORTAZAR, 1974, 
p. 151). 

 

Ao comparar o conto com a fotografia, e o cinema com o romance, o autor 

exalta a complexidade e a riqueza do conto, no sentido de ver nessa limitação 

física diversos ganhos. A fragmentação oferece uma fortuna de detalhes talvez 

não apresentada em histórias mais extensas. Cabe assim ao contista escolher 

uma parte de uma trajetória para narrar, lançando nela um zoom para capturar 

com mais eficiência o momento recortado, como “uma espécie de abertura, de 

fermento que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai 

muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no conto” 

(CORTAZAR, 1974, p. 152). 

Edgar Allan Poe propõe como principal característica a unidade de efeito. 

Para ele o conto tem como mote principal a relação entre sua extensão e o efeito 

na hora da leitura. Por isso, a leitura em uma só assentada é primordial, como 

se o leitor não tivesse uma pausa para não se desconectar da atmosfera daquele 

universo, ele precisa ser impactado. As descrições mais básicas de como um 

conto pode se configurar apontam para um princípio aristotélico, também muito 

bem fomentado por Poe, a elaboração básica remete ao início, meio e fim, 

também chamado de simetria de construção, assim como também a presença 

de um clímax ou crise, em que a transformação em torno do personagem central 

é de extrema importância.  

Por fim, ainda dentro dessa perspectiva um pouco tradicional, o final do 

conto deve ser surpreendente. Essa configuração não necessariamente precisa 
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ser seguida à risca. Um conto que foge de tal manual não deve ser considerado 

ruim ou de baixa qualidade, mas queremos ressaltar a existência de uma espécie 

de “manual” que vai embasar muitos contistas e teóricos. Tchekhov, por 

exemplo, propõe uma teoria do conto na qual as principais características são: 

condensação, concentração ou compactação. Dessa maneira, o conto deve ter 

objetivo em seu início, de forma em que o leitor entenda de imediato o que será 

dito. 

Ao tratarmos de Brasil, observamos o conto como um dos principais 

gêneros no cenário da literatura, o que se deve muito a Machado de Assis, Lima 

Barreto e diversos outros que, ao lançarem luz a essas narrativas, inscreveram 

uma literatura brasileira no cenário mundial. 

 

Talvez se possa dizer que a nossa vocação para o conto 
tenha se manifestado em momento até relativamente 
precoce — ele tornou-se merecedor de prestígio, senão 
na crítica, pelo menos entre os escritores (alguns dos 
quais adotaram-no como forma primeira de expressão, 
fenômeno já suficientemente apontado pela crítica) desde 
que a contribuição de Machado de Assis nos colocou na 
trilha da constituição de uma tradição contística, por onde 
passaram ainda Lima Barreto, Mário de Andrade e 
Graciliano Ramos, entre outros. Assim, nós, estudiosos 
da literatura, estamos em dívida com a nossa tradição. E 
a começar com o próprio MACHADO DE ASSIS, os 
próprios contistas têm muitas vezes tomado a palavra 
para se manifestar em defesa do conto, para reclamar 
nossa atenção para essa forma interessante e 
negligenciada [...] (TAVARES, 2003, p. 9). 

  

Consequentemente, por mais que tenhamos uma base estruturante do 

gênero, está mais que constatado, ele ganha alterações dependendo do cenário 

cultural de sua produção, é o que afirma também Nádia Gotlib ao trazer as ideias 

de Propp: “as formas derivadas, que dependem da realidade em que o conto 

aparece e das determinações de ordem cultural” (p. 13). Talvez alguns contos 

não sigam as regras tradicionais justamente por estarem presentes a uma 

modernidade na qual tais regras não façam tanto sentido. A autora faz uma 

comparação do que caracteriza o conto tradicional e o moderno: o que ocorreu 

foi uma mudança técnica na qual a ação e o conflito sofrem alterações até 

desencadearem no desfecho – isso no método tradicional – enquanto no 

moderno esses pontos são mais fragmentados, não tendo uma ordem exata. 
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Antes, havia um modo de narrar que considerava o mundo 
como um todo e conseguia representá-lo. Depois, perde-
se este ponto de vista fixo; e passa-se a duvidar do poder 
de representação da palavra: cada um representa 
parcialmente uma parte do mundo que, às vezes, é uma 
minúscula parte de uma realidade só dele (GOTLIB, 1991, 
p. 17). 

 
Muitos teóricos apontam que no conto é necessário que aconteça uma 

ação especial que impacte uma mudança moral dos personagens, destinando-

os de outras maneiras. Mas também há contos nos quais essa alteração não 

acontece.  

O conto só existe por conta do leitor, é através das memórias e 

associações feitas por ele que a mensagem é construída, no processo de 

reconhecimento de cada trecho lido, como se o leitor fosse a linha de chegada 

dentro dessa relação, é com ele que o escritor vai dialogar: “o conto tem que 

nascer ponte, tem de nascer passagem, tem de dar o salto que projete a 

significação inicial, descoberta pelo autor, a esse extremo mais passivo e menos 

vigilante e, muitas vezes, até indiferente, que chamamos leitor” (CORTAZAR, 

1974, p. 155). Pode-se dizer que ele está nesse entrelugares, onde, além de 

necessitar desses polos para ter vida, encontra-se dividido entre o real e o 

ficcional. Ao resgatar os aspectos do conto, diversos teóricos trazem a ideia dele 

como a narração de um acontecimento. O narrador reestrutura a narrativa e 

assim refaz a ficção. É nesse campo minado que encontramos o fazer literário 

em torno do conto, na disputa em torno de sua norma, seu desenvolvimento e 

suas funções. 

 

Tal peleja torna-se ainda mais complexa devido ao fato de 
que essas forças nem sempre aparecem puras e, não 
raro, um autor ‘progressista’ acaba tendo seu pensamento 
contaminado por preceitos conservadores, até quando 
esses mesmos preceitos são desmentidos por sua própria 
produção. É curioso que os três partidos da polêmica 
façam apologia do conto a partir de um mesmo argumento 
(o de que o conto é gênero independente, e não uma 
forma subsidiária do romance); e curioso, também, que 
seja recorrente a tentativa ambivalente de definir o conto 
como não-romance ao mesmo tempo em que se insiste 
que conto e romance são incomensuráveis — tentativa 
que afirma o caráter subordinado daquele no mesmo 
passo em que se empenha em liberá-lo dessa condição 
subalterna (TAVARES, 2003, p. 24). 
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Devemos ainda considerar as ideias em torno da teoria sobre o conto 

como correntes que desejam uma legitimidade em meio a um reconhecimento 

cultural. Tendo em vista que, como vimos, cada contista também produzia teoria, 

entende-se nesse campo uma estratégia para legitimar a própria produção 

ficcional, o que garante à produção e aos autores aqui analisados um 

reconhecimento em serem não só produtores de ficção, mas também gestores 

de novas teorias ou artistas/críticos que atualizam o gênero. Por exemplo, 

quando Bruno Gabiru insere um narrador que conta duas histórias e revela o fim 

da segunda logo no início da trama, subverte o que a tradição apresenta quando 

afirma que ao contar duas histórias o conto necessita trabalhar ambas de 

maneira concomitante a ponto de uma correr na medida da outra. Outro fator 

importante é a cadencia das palavras apresentadas na obra de Akins Kintê, na 

qual percebemos sua aproximação com a poesia, como se ela estivesse 

interseccionada com a prosa; ou ainda na condensação e rupturas feitas no 

conto de Cuti. Esses fatores imprimem um olhar contemporâneo para a produção 

do gênero, renovando seu campo artístico e teórico.  

É através desse gênero tão complexo e fragmentado que investigaremos 

outra fragmentação: a do sujeito negro. Se o que torna um conto importante é o 

fato de ele ser excepcional, assim como afirma Cortázar, trabalhar com alguns 

corpus tão significativos como os contos “Das histórias que nos contam”, “Na 

favela do recanto” e “Memória Suja”, insere na literatura brasileira uma 

perspectiva até então não encontrada; por isso resolvi trabalhar com esses 

contos, por serem excepcionais. É importante registrar de maneira acadêmica a 

maneira como fui tocado por cada palavra escrita por Bruno Gabiru, Akins Kintê 

e Cuti. 

 

3.2 – Um garoto negro como a possibilidade do Ser 

 

Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido 
nas coisas, minha alma cheia de desejo de estar na 
origem do mundo, e eis que me descubro objeto em 

meio aos objetos.  
(FANON, “Pele negra, máscaras brancas”) 
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Bruno Gabiru3 é um escritor que além de se jogar no mundo da poesia e 

prosa, ainda se dedica às artes visuais. Seu universo artístico tem como pano 

de fundo uma narrativa dedicada a investigar e trazer à tona a figura do negro. 

É a partir do olhar sobre si que o artista tece cada imagem criada em seus 

quadros e também em cada texto escrito. Ou, como diria Grada Kilomba: “(...) 

enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha realidade, a 

autora e a autoridade na própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição 

absoluta do que o projeto colonial predeterminou (KILOMBA, 2019, p. 27). Dentro 

dessa perspectiva o autor encara não só a missão de escrever, mas também de 

contar a partir de um olhar nem sempre ovacionado, opondo-se a um ideal 

traçado desde que o Brasil se tornou colônia. 

 Trata-se de um jovem autor que também está iniciando sua vida literária, 

publicou poesias nos Cadernos Negros números 37 e 39, dessa forma entrando 

para o hall literário desse quilombo de palavras. No número quarenta dos 

Cadernos Negros, Gabiru, em seu “Das histórias que nos contam”, apresenta a 

história do garoto Jamal, estudante de uma escola pública, que precisa desde 

cedo lidar com as inquietações geradas pelo racismo, fator que impotencializa 

toda sua vivacidade:  

 

O garoto Jamal tinha sete anos e estava cursando o 
primeiro ano do ensino fundamental. Era aluno da escola 
estadual Osvaldo Rocha – que foi construída e fundada 
em meados do século XIX e estava localizada na Vila dos 
enforcados. (...). Jamal era tomado por uma aura 
alegre, com seu cabelo volumoso que caía sobre os 
ombros. Vivia a mágica dos dias como qualquer outra 
criança em um lar feliz (GABIRU, 2017, p. 107, grifos 
meus). 

 

A narrativa em terceira pessoa traz um garoto negro no início de sua 

formação, cheio de vida, mas que contrasta em mostrar sua alegria mediante um 

cenário que esconde inúmeras histórias não contadas. O século XIX, por 

exemplo, deu continuidade a toda atrocidade que foi a escravização, mesmo 

tendo seu fim oficioso em 13 de maio de 1888, já sabemos os desdobramentos 

que esse plano genocida teve. Jamal destilava sua inocência e alegria naquilo 

que foi o palco de diversas mortes do seu povo. Vila dos Enforcados faz aqui 

                                                             
3 Hoje adotou o nome de Bruno Oliveiras. Porém, resolvemos manter o nome como registrado na edição 
quarenta dos Cadernos Negros. 
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uma referência à capela dos Enforcados, igreja situada no bairro na Liberdade, 

em São Paulo, cujo nome remete a diversos escravizados que foram enforcados. 

Sendo assim, compreender a relação entre o cenário apresentado na narrativa 

e os aspectos históricos é fundamental. Como se nós, pessoas negras, 

transitássemos em uma estrada marcada por sangue negro. É o corpo marcando 

o espaço, o espaço afetando o corpo. Assim como o cabelo volumoso de Jamal, 

destaque marcante naquela arquitetura de herança greco-romana. 

Uma vez por semana o garoto frequentava a sala de leitura da sua escola, 

aquele universo dos livros era sempre uma boa saída para enfrentar a rotina, 

ainda mais tendo uma professora escritora que performava para seus alunos. E 

foi em uma dessas vezes que Jamal entrou em contato com aquilo que seria a 

abertura para uma realidade um tanto incômoda. Ao ler seu livro O Mito das 

Lagartixas, a professora Tânia Mathias apresenta à classe uma narrativa na qual 

animais viram monstros e devoram pessoas:  

 

Numa cidadezinha bem isolada, um pontinho perdido 
entre muitos no meio do mapa, aconteceu um fenômeno 
surreal. Quando se ouvia por aí, a maioria não levava a 
sério, não tinha provas, não estava escrito, o 
embasamento era através da oralidade dos habitantes, 
alguns puderam ver, outros tantos que viram nem ficavam 
vivos para contar mais detalhes. Como não tinham provas 
concretas, todos achavam que criou-se um mito ou uma 
piada, como aquela do chupa-cabra. Todas as noites as 
lagartixas invadiam as paredes de tudo que é casa à 
procura de insetos para matar a fome. Porém, todas elas 
se metamorfoseavam em enormes crocodilos e, com isso, 
a fome crescia. Como muitas delas invadiam os quartos 
dos habitantes daquela cidadezinha, muitos eram 
devorados pelos bichos enquanto dormiam (GABIRU, 
2017, p. 108). 

 

É a partir dessa segunda história que a narrativa ganha um tempero a 

mais, como se elas dependessem uma da outra. Uma segunda história que bebe 

na fonte da fantasia ou daquilo que é irreal, mas ainda assim entendemos o 

quanto as narrativas distantes da realidade têm o poder de adentrar na 

subjetividade de uma pessoa, neste caso uma criança, pois, é através “Das 

histórias que nos contam” que teremos nossos contextos pessoais e sociais 

formados. Elas estão carregadas de símbolos, não à toa, boa parte dos textos 

infantis carregam uma “moral da história” com o intuito de estimular a criança a 

encontrar um significado na vida, neste caso não seria diferente. Até então, para 
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Jamal, era mais uma história contada pela professora. Mas um elemento muito 

especial adentra a narrativa ouvida: 

 

Luara, que carregava a Lua no nome e a noite na pele, 
não conseguia dormir por conta dos boatos que ouvia. Por 
prevenção, deixava o candeeiro aceso sobre o criado-
mudo ao lado da cama. Uma noite observou uma lagartixa 
adentrando em seu quarto através de uma fresta. O bicho 
tinha um brilho verde fluorescente e ela tinha certeza de 
que, ao chegar próximo de sua cama, ele se transformaria 
em crocodilo. Calmamente, ela se levantou, pegou o 
candeeiro aceso e saiu pela janela (GABIRU, 2017, p. 
108, grifos meus). 

 
Para o garoto que estava perplexo com a história, a partir daquele 

momento não era só mais uma narrativa folclórica com seres fantasiosos. Ao 

observar a personagem Luara com características parecidas às suas, ou seja, 

negra, criou-se uma tensão em entender como aquela garota transitaria nas 

palavras ditas pela professora. No entanto, no universo escolar, quando 

personagens negros aparecem são para compor histórias nas quais a cor de sua 

pele os posicionam em lugares subalternizados, como Saci Pererê, o Negrinho 

do Pastoreio etc. Jamal aguardou um final diferente, porém:  

 

Desde então, Luara não conseguia mais dormir, o mistério 
parecia não ter uma conclusão, ela vivia afetada por uma 
ansiedade, queria saber logo a origem do tal mistério para 
que pudesse tocar sua vida normalmente... Porém, numa 
determinada noite ela deu sopa, caiu num sono 
fúnebre e sem perceber havia um crocodilo em seu 
quarto que a engoliu como espaguete. Ela dormiu para 
nunca mais acordar (GABIRU, 2017, p. 110, grifos meus). 

 
 

E assim crianças como Jamal dormem “para nunca mais acordar”, uma 

maneira branda de apresentar a morte, porém é nessa “leveza” que alguns 

danos são causados. A garota que parecia com Jamal é comida por uma 

lagartixa que vira crocodilo. E se histórias servem para dar sentido à vida, qual 

a função de tudo isso para o garoto? É no desencadear do imaginário e no 

impacto causado com a história narrada pela professora que as coisas 

acontecem, no susto revelador e desorientador de uma identidade pautada na 

racialização negativa de um corpo negro. Portanto, para além de uma simples 

história folclórica, vemos a perversidade acontecendo quando se é uma criança 
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negra, principalmente ao entender como o outro vai olhar para você. O que fica 

muito explícito no trecho a seguir: 

 

Muitos ali gostaram, outros não entenderam bem, e teve 
alguns que disseram que lagartixas comem crianças 
como o Jamal. Certamente ele não gostou dessa 
infeliz comparação. A professora tentava conter a 
euforia dos pequenos, pois uma poeira de deboche foi 
levantada, sendo Jamal a única pessoa negra ali presente 
na roda. Ele sentia vontade de sumir e esquecer tudo 
aquilo. Apesar de sempre ter gostado da aula de 
leitura, de folhear os inúmeros livros que ali ficavam, 
eram bem poucas as ilustrações que continham 
meninos parecidos com ele, e isso, de certa forma, o 
chateava (GABIRU, 2017, p. 111, grifos meus). 

 

Jamal foi apresentado ao mundo, um negro conhece diversos mundos, 

mas, ao ser fitado pelo olhar do branco, ele inicia um processo de 

reconhecimento de si e deste “novo mundo”. Ele não conseguia definir o 

acontecimento, mas sentia o peso em ser como Luara. Existia algo de errado ali, 

uma coisa ainda não entendida, mas que o levava a crer que o erro era ele 

mesmo. O garoto foi fitado pelo olhar do branco, um momento que o separa dos 

demais colegas, colocando-o como o outo. Jamal vivenciou a experiência que é 

ser o outro. É o que afirma também Fanon no seu “A experiência vivida do negro”:  

 

Eu não aguento mais, já que existiam lendas, histórias, a 
história e, sobretudo, a historicidade que Jaspers havia 
me ensinado. Então o esquema corporal, atacado em 
vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema 
epidérmico racial. No movimento, não se tratava mais de 
um conhecimento de meu corpo na terceira pessoa, mas 
em tripla pessoa (FANON, 2008, p. 105). 

 

Foi a pele o objeto delatador, aquilo impresso no corpo, uma ação 

geradora de uma quebra. A partir desse momento a narrativa ganha outro tom, 

uma espécie de ruptura direciona o garoto para enxergar alguns buracos até 

então não percebidos, rasgos que deixam marcas para a vida inteira. E, no 

caminhar de sua trajetória, ainda criança, necessita lidar com questões de 

adultos. Reconhecer o racismo ainda quando criança subtrai sua inocência, 

impulsiona a olhar para o espaço com a atenção exigida por um adulto, ou, como 

aponta o narrador: “O mundo-espaço dos adultos é repleto de mistérios. Quem 

for pequenino deve olhar pro alto, nada de cabeça baixa, mas também é 
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necessário olhar pra frente pra não levar nenhum tombo” (GABIRU, 2017, p. 

111). Ser um garoto negro e estar nesse estado de atenção a todo momento 

para não tombar é um tanto desagregador. Afinal, em uma sociedade colonizada, 

ser uma criança negra é estar alerta para não errar.  

As palavras que o narrador traz nos diz bastante sobre como meninos 

negros são criados. Através dessas violências simbólicas começam a moldar 

uma masculinidade em torno de uma virilidade em que a cabeça precisa sempre 

estar erguida e o tombo ser evitado, como se não tivesse chance para o fracasso, 

até porque ser um menino negro já é estar fadado a ele, uma vez que corre o 

risco de ser engolido pelos crocodilos da vida real. 

É assim que Jamal passa a ver os acontecimentos que seguem. O trecho 

mais tenso e enigmático do conto é quando Jamal, com foco em sanar sua 

curiosidade, decide brincar no guarda-roupa da mãe. Ele não contava com uma 

a grande surpresa:  

 

Para abrir o guarda-roupa, fixou as duas mãos numa das 
portas e lentamente a empurrou para seu lado direito, com 
bastante cuidado para não fazer nenhum ruído. Quando 
ele adentrou o guarda-roupa, observou uma prateleira 
repleta de pares de sapatos e sandálias, num outro canto 
estavam joias e bijuterias. Mas foi um singelo objeto que 
lhe causou calafrios assim que o fitou, assustando-o e 
acabando de vez com sua brincadeira. Deparou-se com 
umas lagartixas de uns oito centímetros entre os 
pertences da mãe. Só que tinha algo a mais que o deixou 
surpreso: elas dividiam o mesmo estômago (GABIRU, 
2017, p. 112).  

  

Esse susto foi o suficiente para deixá-lo apavorado, uma vez que, sendo 

ele um menino negro, certamente seria devorado por aqueles futuros crocodilos. 

A voz narrativa identifica nesse trecho justamente aquilo que vimos no capítulo 

2 desta dissertação: a construção da subjetividade de um homem negro está 

vulnerável a diversos cortes que o levam a uma negação de si. A situação vivida 

por Jamal fornecerá gatilhos, talvez caminhando até para um auto-ódio, como 

diria Neusa Santos Souza, em seu Tornar-se Negro (1983), ao traçar um 

panorama sociológico de como pessoas negras constroem sua psique quando 

apontadas como uma negação do branco, uma espécie versão de inverso. O 

diálogo do garoto com a mãe fornece elementos para entendermos melhor: 

 
- Como eram as lagartixas? 
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- Elas eram grandonas assim – mostrou o tamanho delas 
na mãos – , tinha uma de cor meio laranja, olhos pretos e 
uma língua grande... 
- Você teve medo delas, filho?  
- Ah, sim, mamãe, parecia que elas se esconderam e 
surgiram no meio das suas coisas, tomei um susto ao ver 
elas dentro do guarda-roupa...  
(...) 
- Minha professora contou uma história que elas comem 
gente que nem eu, isso é verdade? 
- Claro que não – respondeu ela firmemente. 
- Afinal, por que você acha isso, hein? 
- Todos na sala falaram que era eu numa história que ela 
contou (GABIRU, 2017, p. 113). 

 

Observe, o “Mito das lagartixas” não é somente uma história para contar 

às crianças, mas também uma alegoria do poder da branquitude. A cor laranja e 

a língua grande são referências diretas a esse “monstro branco-alaranjado”. A 

língua é símbolo de quem fala demais, daqueles que têm autoridade para dizer 

quem é o outro, ou seja, a legitimidade de definir a si e ao outro. Os monstros 

brancos são sempre creditados, o que é possível ver também na primeira 

passagem da segunda história, quando Luara fugiu da primeira lagartixa e ao 

verbalizar para as autoridades todo ocorrido, ninguém acreditou. Pois, a 

credibilidade tem cor e língua, sendo o branco o ser a quem devemos dar crédito, 

o negro torna-se o contrário, ele sempre levará o descrédito.   

Em contrapartida, Nadira, ao notar o caminho ao qual o filho percorria, diz: 

 

- Querido, as coisas que nos contam têm outros lados, 
essa história é o ponto de vista dela. Aquilo que você 
viu no meu guarda-roupa tem o nome de funtummireku 
denkyemmireku, que é um adinkra que simboliza a 
unidade e diversidade contra brigas internas entre 
pessoas que têm o destino em comum. Eu adquiri esse 
objeto de bronze muito antes mesmo de você nascer, 
quando tive oportunidade de viajar a Gana. (...) Desconfie 
das mentiras! Quando elas são repetidas várias vezes, 
têm o risco de se tornarem verdades. Não acredite nos 
deboches, só servem para nos machucar, eles pouco 
conhecem da nossa história, não nos deixemos levar 
pelo que eles nos contam. Impossível que eles 
clareiem com seus dias a noite que habita porosa em 
nossa superfície; o estranhamento deles é comum. 
Não nos conhecem, logo emergem as interpretações 
perversas. Mamãe já passou o mesmo que você, meu 
cabelo era idêntico ao seu e tudo o mais... A contradição 
ainda persiste, mas é através de nossas tradições que 
seguimos glorioso atravessando as correntezas dos 
dias (GABIRU, 207, p. 114, grifos meus). 
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A fala de Nadira mostra ao pequeno não só o fato de a professora ter o 

ponto de vista dela, mas sim o apagamento vivido pelo povo negro, o que faz 

com que o branco, neste caso racista, crie uma narrativa em que veste a roupa 

do benfeitor, mas exerce a função do algoz. Reafirmar “as coisas que nos contam 

têm outros lados” é trazer à superfície histórias antes submersas, como 

cavassem e achassem um tesouro escondido. Foi assim que Jamal captou a 

lição dita pela mãe ao entrar em contato com as lagartixas que na verdade 

representam mais do valor do seu povo do que da história contada pela 

professora, pois é dessa maneira que o negro é apresentado, como monstro 

devorador até mesmo do seu igual, quando no fundo ele pode exercer a ideia de 

união entre seu povo, mesmo ao se relacionar com seu igual que apresenta 

características diversificadas às suas.  

Ser negro é compreender a diferença existente entre os seus, diferente 

daquilo que o sistema colonial coloca quando estigmatiza uma negritude 

unilateral. É esse valor que as adinkras têm, elas exercem a função de lembrar 

a população negra de onde veio e quais possibilidades existem. A transmissão 

desse ideal traz para o negro a noção de humanidade, com o objetivo de resgatar 

um passado africano no qual nós, negros, estamos no centro e não nas bordas. 

No sentido de reafirmar uma pluriversalidade, como diz Renato Noguera em seu 

Denegrindo a educação. 

No trecho “Desconfie das mentiras! Quando elas são repetidas várias 

vezes, têm o risco de se tornarem verdades” (GABIRU, 2017, p. 114), Nadira 

alerta o filho para a necessidade de não levar em consideração as palavras 

daqueles que o têm como “o outro” para não cair em uma cilada no perigo de se 

alienar a ponto de internalizar o lado único da história. É nesse desestímulo que 

age a negação de si, na medida em que você desconhece sua história por conta 

de um apagamento imposto e assimila uma cultura distante da sua origem, pois 

é: “impossível que eles clareiem com seus dias a noite que habita porosa em 

nossa superfície; o estranhamento deles é comum” (GABIRU, 2017, p. 114).  

Por fim, a mãe fornece estratégias para sobreviver à violência colonial, 

apontando para o retorno às tradições, no sentido de voltar e olhar tudo que ficou 

para trás, não para reviver o passado, mas na esperança de retirar forças para 

o momento presente e almejar um futuro. Ou seja, a necessidade de olhar o que 

ainda tem de África em nós, o que restou após o descarrilhamento. Como aponta 
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Thiago Soares e Douglas Araújo em “Homem negro, corporeidades e saúde: 

perspectivas históricas e sociológicas” ao resgatarem a ideia de Nobles, a 

metáfora “refere-se à ideia de um trem em movimento fora dos trilhos que, 

mesmo desgovernado, segue um curso indeterminado (...)” (ARAÚJO, SOARES, 

2019, p. 170). Portanto, construir uma masculinidade negra em diáspora é fazer 

uma travessia tumultuada no sentido de duelar entre aquilo que lhe é 

apresentado e resgatar os valores ditos como originais, uma espécie de 

entrelugares.  

  

Nadira então inclinou-se na ponta de sua poltrona diante 
do seu pequeno colocando sua testa na dele, numa 
ligação bastante peculiar entre mãe e filho, onde as 
pontas dos seus narizes se conectaram por um instante e 
a respiração de ambos seguia o mesmo ritmo em suas 
caixas torácicas. De repente, um brilho luminoso brotou 
das faces de cada um, como estrelas que nascem em 
galáxias longínquas. Uma estalactite surge em Nadira, 
enquanto uma estalagmite emerge de Jamal, e ambas se 
encontram formando uma coluna forte e resistente para 
que o afeto não se perca em ruínas, pois ambos precisam 
um do outro, e para que um dia o garoto se torne um 
adulto responsável, respeitando os seus e as suas iguais 
(GABIRU, 2017, p. 115). 

 

A passagem acima assinala uma maneira de enfrentar esse espectro 

colonial, através do afeto, em que é possível uma reconexão consigo. Falar 

dessa maneira aparenta em um primeiro momento abordar algo simplista 

demais. Mas queremos marcar para a população negra, que dentre diversas 

coisas negadas, o afeto foi uma delas. É justamente por isso que se tornou uma 

arma tão importante, pois é um dos alimentos que nutre e dá vida ao outro. Ao 

juntarem as pontas dos narizes, percebemos a unidade entre mãe e filho, essa 

intersecção demonstra mais que uma família. Fala sobre manter-se de pé, sobre 

enxergar a beleza existente no outro, mas que também habita em você, como a 

adinkra “funtummireku denkyemmireku”, a união entre pessoas com o mesmo 

bem em comum.  

Jamal e Nadira não estão só, têm um ao outro, assim como compartilham 

o mesmo teto, dividem também alguns caminhos. Pois, na tradição africana os 

mais novos tendem a ouvir e aprender com os mais velhos, não existe uma 

hierarquia de submissão, mas sim um preparo para a vida. É preciso ser rocha, 

não no sentido da dureza, mas no âmbito daquilo que é concreto, ou seja, não 
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evaporar no ar. Ser rocha é também se estender a uma estalactite ou ainda em 

uma estalagmite, é virar coluna, estar ereto, mas também se dobrar quando 

necessário, manter o afeto como possibilidade para o reconhecimento de quem 

é o outro e quanto dele tem em mim, é a porta de entrada para a possibilidade 

do Ser!     

 
Jamal havia escrito “Mamãe s2”, coisa que ela achou uma 
graça, pois ele estava se desenvolvendo bem no seu 
processo de alfabetização. Afinal, o futuro herdeiro de sua 
biblioteca estava despertando interesse para algo de 
grande importância (GABIRU, 207, p. 116). 

 

Bruno Gabiru escreve duas histórias em uma, seguindo a tradição de 

alguns contistas, que acreditam que um conto deve ter duas histórias e uma vai 

sendo revelada no processo de desenvolvimento da outra. Porém, 

diferentemente do que propõe os teóricos quando registram que uma história 

será revelada durante o desvendar da narrativa, o autor divulga o desfecho da 

segunda logo no início, marca importante dos contos contemporâneos, que 

carregam elementos voltados a uma tradição do gênero e atualizam na medida 

do que compreendem necessário para o seu projeto. “É possível que um conto 

não apresente todas as funções. Mas é impossível que a ordem das funções que 

aparecem no conto seja modificada. Estes processos ou passagens de uma 

função a outra são os movimentos do conto. Analisar o conto implica determinar 

também estes seus movimentos” (GOTLIB, 1991, p. 9). Ou melhor, proporcionar 

uma deslocação de algumas funções para tornar a narrativa adequada ao 

momento de sua produção.  

A literatura tem uma “função psicológica”, como diria Candido, já que: “A 

produção e fruição desta se baseiam numa espécie de necessidade universal de 

ficção e de fantasia, que de certo é coextensiva ao homem, pois aparece 

invariavelmente em sua vida, como indivíduo e como grupo, ao lado da 

satisfação das necessidades mais elementares” (CANDIDO, 2013, 82). Portanto, 

assim como já observamos ao resgatar Bakhtin trazendo a ideia de “consciência 

criadora”: “o autor e o herói não aparecem como os componentes do todo 

artístico, mas como componentes da unidade transliteraria constituída pela vida 

psicológica e social” (BAKHTIN, 1992, p. 30). 
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Sendo assim, a importância em olharmos a construção de uma 

masculinidade negra na escrita de Gabiru implica compreender como a literatura 

atua na construção de um imaginário que descreve e pontua a inscrição do 

homem negro na fase infantil no cenário social e artístico brasileiro. Partimos 

então da premissa de que os Cadernos Negros contribuem para a formação não 

só de um cânone literário, mas também da identidade do país, até porque agora 

não resta mais dúvida sobre a importância dessa semente que virou árvore 

frutífera, tamanha sua relevância nesses 42 anos.  

 

3.3 – O corpo como território de um jovem negro 

 
É importante ver que hoje o quilombo traz para a gente 
não mais o território geográfico, mas o território em nível 
de uma simbologia. Nós somos homens, nós temos direito 
ao território, à terra. Vários, vários e várias partes da 
minha história me contam que eu tenho direito ao espaço 
que eu ocupo na nação. E é isso que Palmares está 
dizendo naquele momento... eu tenho direito a um espaço 
que eu ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, 
dentro desse limite geográfico (...) 
(NASCIMENTO, “Transcrição do filme Orí”). 

 

Iniciar abordando a ideia de quilombo é primordial para falarmos sobre 

Akins Kintê. Poeta e contista, iniciou seus trabalhos nos saraus de São Paulo, 

traz em seus escritos bastante do cotidiano urbano das periferias. Sua escrita é 

sonoramente recheada de aspectos da linguagem oral, respeitando assim uma 

certa tradição ancestral na qual a oralidade é tão valorizada quanto a escrita, 

tem o batuque como origem. Ou, como ele mesmo prefere dizer: “Bebe de se 

embriagar na fonte do samba e da oralidade dos negos velhos. Bom com a 

memória, é um elo na manutenção da casa da ancestralidade, onde arrisca a 

poetizar através da lente-câmera”. O autor, além da escrita literária, arrisca-se 

em outras linguagens, como, a música e o audiovisual. Sua história nos 

Cadernos Negros vem de longa data, iniciando no volume 33 e posteriormente 

marcando presença nos números 35, 40 e 41.  

Em “Na favela do recanto”, conto presente no volume quarenta, é possível 

observar bastante do universo do autor. A narrativa começa com uma roda de 

samba, uma forma de exacerbar a vida. Ao entendermos como o samba 

construiu uma identidade nacional dentro da história do Brasil, compreendemos, 
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mais que um momento de festa, ele é uma reunião entre seus iguais, uma forma 

de gritar para o mundo: “estamos vivos”. 

 

Era uma roda de partido-alto. Zé mexerica no cavaco, Tico 
Sem Nada no pandeiro, Chico da Madruga na timba, 
Maria das Dores, improvisava arranhando gostosamente 
uma faca no prato, Pedrinho versava muito bem no 
partido-alto, Pretinha, Rita e Cassandra de Jesus Nada 
sapateavam ao som do partido e tudo isso acontecia na 
Viela Só Sorriso, na Favela do Recanto (KINTÊ, 2017, p. 
37).  

 

De maneira leve e descontraída o narrador em terceira vai apresentando 

os personagens que compõem. Os nomes não são somente termos aleatórios, 

cada um esconde em si alguns aspectos que revela bastante como é a vida de 

cada ser dentro daquele espaço. Portanto, atentar-se a cada vírgula é 

importante, aqui, cada pingo é uma letra. Observe, quase todos recebem uma 

espécie de adjetivo, ao mesmo tempo em que essa qualificação esconde algo, 

ela também indica o lugar em que a pessoa está. É muito comum nas 

comunidades as pessoas serem conhecidas por conta dos seus afazeres, sejam 

eles profissionais ou não. Podemos traçar assim uma narrativa de vida para cada 

sujeito, como por exemplo, “Tico Sem Nada”, “Chico da Madruga”, “Maria das 

Dores” e “Cassandra de Jesus Nada”. Todos os personagens citados têm, em 

certa medida, um “sobrenome”, o que pode ser visto de maneira “negativa”, 

expressa uma certa instabilidade social e denuncia bastante a forma como 

sujeitos periféricos vivem. Mas o que encanta é ver que, mesmo diante de uma 

realidade concebida dentro da periferia, há vida. É nessa toada que a narrativa 

será desenvolvida, pelo olhar de um narrador que encontra vida dentro daquilo 

que é visto como caos. A começar pelo nome da favela, “Recanto”, o substantivo 

próprio reafirma a imensidão e o encanto do lugar. Como uma espécie de lugar 

seguro, espaço de reencontro, um local no qual você pode cantar e se re-

encantar, uma espécie de quilombo. 

Beatriz Nascimento em seus estudos sobre o negro brasileiro nos lembra 

como o território interfere na formação de sua subjetividade. O espaço sempre 

foi importante para a formulação daquilo do humano, ele dita onde os sujeitos 

devem estar e direciona em forma de exclusão o local pertencente aos não-

humanos. É óbvio que essa separação provém de uma questão de classe, 
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gênero e raça, assim como nos estudos sobre masculinidades, observamos a 

mulher branca inserida somente ao ambiente privado como a casa, ao falarmos 

de negritude, vemos na história pessoas negras reservadas a um submundo 

diferente da casa grande. Durante o período de escravização, nas fazendas, 

temos a senzala como um ambiente montado para receber os corpos 

negativamente racializados. Contudo, muitos negros insurgentes não aceitavam 

aquela realidade como uma opção de vida.  

Trazer para si a autonomia de Ser é entender, antes de mais nada, que 

temos escolha, mesmo quando as alternativas são mínimas, ainda há 

possibilidades; e fugir de uma realidade submissa é sim um caminho a ser 

escolhido, nele encontra-se a liberdade, a iniciativa para uma construção 

baseada em valores obrigatoriamente negados. O quilombo tem também essas 

características, uma possibilidade para a vida, uma experiência na qual se pode 

criar narrativas afetivas entre os seus.  

Ao trazer a favela como potência dessa existência, o autor lança o olhar 

para uma realidade na qual a literatura nem sempre se dispõe a intervir, e 

quando tenta, debruça-se para um olhar baseado em estereótipos. Akins traz 

essas personas, mas opta por mostrar suas potências dentro desse universo 

periférico, uma extensão do que foi e é o quilombo:  

 

Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo 
passa a ter uma conotação basicamente ideológica, 
basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no 
sentido de comunidade, no sentido de luta como se 
reconhecendo homem, como se reconhecendo pessoa 
que realmente deve lutar por melhores condições de vida, 
porque merece essas melhores condições de vida desde 
o momento em que faz parte dessa sociedade 
(NASCIMENTO, 1989). 

 

A partir dessa perspectiva entendemos que retomar o quilombo para 

representar a favela como centro de uma narrativa literária é colocar na disputa 

de um debate canônico a história de pessoas que construíram o Brasil e estavam 

quase sempre na posição observadora quando buscavam uma representação 

significativa nos escritos ficcionais. Elas viviam em diversos momentos os 

conflitos dentro de suas comunidades e ao se deslocarem em suas andanças 

adentravam no abismo. Uma espécie de dualidade entre o inferno e o paraíso. 
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Ali era um paraíso e, por isso, o nome Viela só Sorriso, 
mas para se chegar à boca desse beco era preciso 
atravessar a Ponte do Desespero, subir a Escada do 
Pecador, atravessar o Beco da Tristeza, passar pela 
Esquina da Maldade e, ainda por cima, aturar o disse me 
disse do Boteco do Portuga (KINTÊ, 2017, p. 37). 

 

Repare, apesar do encanto visto dentro da comunidade, o mesmo espaço 

reverbera o contraste. Ao mesmo tempo que se encontra a felicidade, também é 

possível esbarrar no desespero, no pecado, na tristeza e na maldade. Aliás, o 

narrador nos apresenta uma realidade na qual as coisas funcionam como um rito 

de passagem, ou seja, para se chegar ao sorriso é necessário enfrentar todas 

as adversidades que esse estado tem. Delata-se mais uma vez uma forma muito 

específica de levar a vida dentro da favela. Portanto, o quilombo tem todas as 

nuances dentro do seu recorte espacial e social. Inclusive a presença do branco 

como o detentor da fala, “o disse me disse do Boteco do Portuga”. Não à toa 

essa figura está representada na persona do Portuga, que além de tudo é dono 

de um boteco, ou seja, concentra uma pequena parcela de poder, entre ela a 

língua que aponta o outro. “E favela tem disso, sempre uma dificuldade peculiar 

pra se enfrentar e achar, não se sabe onde, pra pôr no peito, um coração 

resistente” (KINTÊ, 2017, P. 37). 

 

Pedrinho, no verso saliente, já procurava graça com Rita, 
preta bonita de poucas palavras, que há pouco tinha 
comprado uma casa na Viela dos Desejos e era 
frequentadora assídua da escola de Samba Grêmio 
Recreativo Sem Mazelas e Avante. Dona de um silêncio 
intrigado, Rita sapateava ao som do samba, mirava 
certeira o olhar bonito de Pedrinho, menino vadio de 
buscar a vida na ponta dos dedos, no bico dos lábios, na 
cara dos olhos e no suor do sexo. Rita, o que se sabe? 
Nada se sabe! Misteriosa aquela mulher. Na cara de seus 
olhos, um marzão profundo em que Pedrinho queria 
navegar com seu barquinho de fazer felicidade (KINTÊ, 
2017, p. 38). 

 

O trecho explicita justamente a forma como o contato e os afetos podem 

acontecer nas comunidades. Pedrinho, ao mesmo tempo que flerta com um 

erotismo sutil ao ser apresentado como um “menino vadio de buscar a vida na 

ponta dos dedos, no bico dos lábios, na cara dos olhos e no suor do sexo” (p. 

38), também se mostra conhecedor da palavra, é no “verso saliente” que o rapaz, 

mesmo desejando uma aproximação sexual com Rita, mostra um interesse que 
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vai além. Utiliza do samba para encantar a moça: “Ele cantou um gracejo pra 

preta, de improviso: Quero mais é morrer nesse beijo / Renascer no teu sonho / 

Pra brotar em tua alma / Me perder no carinho / Me achar no desejo / E me querer 

na sua calma” (p. 38). Afirmando assim um olhar afetivo para a possibilidade de 

um amor que transpõe a carne, ele renasce no sonho, penetra a alma e, através 

do carinho encontra a calma. Aqui observamos justamente aquilo visto durante 

o percurso deste trabalho, Pedrinho tem nesses atos afetivos sua humanidade 

reconhecida. Seja no contato com seus vizinhos, ou ainda na maneira como se 

relaciona com sua possível parceira. É na potência dessas trocas que o valor de 

ser torna-se presente, na possibilidade de se reconhecer no seu igual. Ao 

manifestar seu afeto, o jovem cria uma ponte para o exercício do seu autoamor, 

ele se vê em Rita, encontra uma possibilidade de amá-la e se amar, talvez criar 

uma memória afetiva positiva.  

 

A roda de samba era uma singela homenagem que 
Pedrinho prestava para seu pai, Seu chico. O veinho 
estava soprando as velas de nada menos que sessenta 
invernos, podendo se dizer, assim, bem dolorido (KINTÊ, 
2017, p. 38). 

 

Apesar de todas as contradições e conflitos presentes no quilombo, é na 

formação de memórias afetivas que ele também se constrói, a começar pelo 

termo, que tem sua raiz do quimbundo e significa união. A roda é também um 

método proveniente da África, nela estabelece uma equidade entre todos os 

presentes, sejam eles homens ou mulheres. Acoplada a isso, a música 

representada no conto como o samba reforça a ideia de um coletivo como 

catarse, uma maneira de inverter a dinâmica do caos. Como Beatriz Nascimento 

vai entender ao descrever uma “Paz quilombola”, um momento no qual o 

quilombo está retroagindo.  

 

Esta paz está justamente nos interstícios da organização 
quilombola e sobre ela requer-se um esforço de 
interpretação maior, pela qual se ultrapassa a visão do 
quilombo como a história dos ataques de repressão oficial 
contra uma outra organização, que talvez na “paz” 
ameaçasse muito mais o regime escravocrata do que na 
guerra” (NASCIMENTO, 2018, p. 76). 
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Porém, assim como a historiografia sobre o negro no Brasil apresenta, na 

ficção alguns elementos serão repetidos, é o que acontece quando o narrador 

relata os desdobramentos do conto: “Na viela tudo era prazer, mas favela não é 

conto de fadas, o de sempre é aguardar uma tensão” (KINTÊ, 2017, p. 39). Ou 

seja, era de se esperar alguma intervenção, até porque a partir desse momento 

são apresentadas algumas contradições sobre Pedrinho: “(...) danou a vida pela 

investida da querência. Não conseguia, por mais que tentasse, esperar por um 

dia de pagamento para assanhar um sonho. Aí se deu para uma romântica vida 

bandida” (KINTÊ, 2017, p. 39). Percebe-se como o rapaz entrou para o mundo 

do crime, no desejo de alcançar seus objetivos que ele vê na vida “bandida” uma 

alternativa para um trânsito.  

A construção de uma masculinidade negra em torno de figuras de poder 

dentro da periferia é de fato um ponto bastante complexo sobre o qual há a 

necessidade de nos debruçarmos. Essa ideia em torno da criminalidade ronda 

de maneira bastante contundente o universo de construção dessa 

masculinidade. A ideia do negro como bandido é um fator a ser questionado na 

produção literária brasileira, principalmente quando tratamos de escritores 

negros. Porém, é do nosso interesse entender o que vem junto com esse 

masculino negro. Pedrinho, apesar desses passos contra a lei, manifesta de 

maneira bastante acentuada seus afetos, pois ninguém é só o olhar imposto, ele 

mostra justamente isso.  

 

Rita já era de Pedro e Pedro já era de Rita! Nunca o 
sorriso fora tão doce, sincero e frágil; coisa igual no 
coração Pedrinho só sentira na noite em que, cara a cara 
com a morte, na Escada do Pecador, levara de um ex-
amigo uma covardia: três tiros pelas costas. Caiu 
prostrado no segundo degrau, seus olhos abertos 
choraram dolorido, nunca acreditara na trairagem, agora 
pego pelo inoportuno (KINTÊ, 2017, p. 39). 
 

Pedro não se resumia somente a um bandido, ele entendia as nuances 

desses lugares ao lidar com a paixão que sentia por Rita. Era nesse local que 

pulsava sua sinceridade e fragilidade, no batuque de um coração que se viu 

vulneral quando encontrou com a morte após levar três tiros. Para ele a 

vulnerabilidade também é um lugar, e mesmo conhecendo os perigos da 

fragilidade mantida em uma paixão, Pedrinho quis arriscar, pois, apesar disso, 
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ainda estava vivo, lição número um aprendida em seu quilombo. Apesar de... há 

vida!  

 

Samba vai, samba vem ...O menino bebericou no copo da 
preta Rita uma caipirinha preparada pela sua mãe; as 
mãos do dois se entrelaçaram firmes. Quando não, no 
radinho veio um anúncio de uma visita estreita da lei. A 
inquietude abafou o sincero som do samba. Pedrinho 
pensou: “Liberdade, um bagulho foda! Toda hora nos 
escapando por entre as mãos e um pesadelo vem 
acobertando os sonhos” (KINTÊ, 2017, p. 39, grifos 
meus). 

 

O trecho acima demonstra justamente como os afetos de sujeitos negros 

são interrompidos, é sempre um desentrelaçar de mãos, uma interrupção daquilo 

que poderia transformar um jovem negro em um ser mais humano. A interrupção 

desses afetos gera justamente o que apresentamos no decorrer deste escrito, a 

desumanização de corpos negros, a despotencialização de uma masculinidade 

negra arrebentada pela violência daquele que a vê como outra. Mesmo entre os 

seus Pedro não está livre, tem seu direito de trânsito interrompido, é sempre uma 

vida baseada nas tentativas. Veja, uma construção que pisa no chão da 

insegurança e qualquer passo em falso você pode desmoronar. 

 

Rita segurou mais firme as mãos de fazer carinho do 
menino, deu um gole na caipirinha e bebericaram os dois 
da sua boca. Ele sentiu o coração batucando; era a hora 
dura da realidade. Como o menino queria eternizar o beijo, 
pediu a ela que aguardasse ali na Viela Só Sorriso, e se 
foi. Sabia qual era a da investida dos samangos e se picou 
por entre a mata onde tinha total proteção de seu santo 
de cabeça (KINTÊ, 2017, p. 40). 
 

A fuga sempre foi uma possibilidade para a manutenção da própria 

existência. Diferente de como uma masculinidade hegemônica é construída, na 

qual fugir pode demonstrar desonra, para o homem negro, desde o período da 

escravização, essa ação tem outro valor. Era comum o homem escravizado 

escapar de uma situação inferior, como se ele entendesse o valor que sua vida 

tem, sendo assim, não poderia ser submetido a situações inapropriadas. Assim 

fez o jovem, pois era importante manter-se vivo.  

 

A fuga leva em consideração, também, as condições 
geográficas que possibilitam a obscuridade das matas. É, 
portanto, a forma de reação primeiramente escolhida e 
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largamente usada para iniciar uma nova ordem realmente 
autônoma (NASCIMENTO, 2018, p. 72). 

 

Pedrinho sabia como se safar, ele conhecia seu espaço e ainda “tinha 

total a proteção do seu santo de cabeça”. A referência a Odé explicita justamente 

a sagacidade e inteligência que o narrador confere ao rapaz. Na tradição africana 

o orixá é um dos maiores caçadores da mata. Ou seja, é recorrendo aos valores 

civilizatórios africanos que o jovem encontra possibilidade para sua autonomia.  

 

As mãos de fazer carinho e batucar pandeiro portavam 
agora uma metade de noventa, pronta pra afugentar 
qualquer tentativa de furto de sua liberdade. Na boca 
do mato seu coração se acelerou, um menino viera avisá-
lo que a dona Justa tinha encarcarado no seu coroa. Sabia 
que seu pai não o caguetaria nem a pau, conhecedor de 
torturas disgramentas de delegacia, mas os cana-dura 
vieram na disposição e cuidadosos na manha de 
servir o Estado. Foram no ponto fraco; encabularam 
maldade com dona Carola. Covardia grande, bagunçar a 
face de sua mãe! Rita observava tudo à distância; o 
coração também batucava um surdo triste, logo agora 
que o peito semeara um amor de fazer história (KINTÊ, 
2017, p. 40, grifos meus). 

 

 No trecho acima, vemos a reafirmação dessa ruptura dos afetos quando 

Pedrinho é obrigado a trocar os carinhos de Rita por uma fuga em legítima 

defesa, tendo inclusive que portar uma arma para sua proteção. Ele entende que 

utilizar a violência como forma de manter a própria vida pode em algum momento 

ser uma opção. Assim, conseguimos entender também, para um homem negro, 

personagem de diversas violências coloniais e excluído devido sua raça, 

algumas opções não são validadas, o que o torna forçado a sobreviver com 

aquelas que lhe restam, normalmente distantes dos códigos éticos da sociedade.  

Sendo assim, uma masculinidade moldada no que já discorremos, 

baseada na performance do que é o homem branco misturada com o que 

carregam e dizem ser o homem negro, como, por exemplo o pai do jovem: 

“conhecedor de torturas disgramentas de delegacia” (KINTÊ, 2017, p. 40), Seu 

Chico já sabia o que esperava o filho, “os cana-dura vieram na disposição (...) 

de servir o Estado”, o que amedronta ainda mais o coração desse pai. Tendo já 

vivido tanto a violência policial, sabendo que, segundo o Mapa da Violência, a 

cada 23 minutos um jovem negro é morto por conta de ações policiais, o velho 

entendia o motivo da fuga.  
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Importante ressaltar, no período da escravização fugia-se das fazendas, 

com o passar do tempo e a atualização do racismo, retira-se daquele que é seu 

próprio território. A Favela do Recanto é o lugar seguro de Pedrinho, mas a 

intervenção que afeta um corpo negro é tanta que ele precisa sair do espaço que 

seria seu porto seguro. Nos quilombos todos entendiam o motivo da partida, 

assim como nas favelas os motivos são compreensíveis também. Fugir não é 

desonra, mas sim uma forma de manter a história de um grupo, sendo esta 

deslegitimada a todo momento e a qualquer custo, atravessando não só a vida 

de homens negros, mas também de mulheres, como dona Carola ao apanhar da 

polícia. 

 

Pedrinho não podia deixar sua mãe pagar sua pena! 
Assim pensou, e voltou. Vestia apenas uma bermuda, 
as mãos para o alto. Seu olhar mirou Rita, viu se 
agigantar uma lágrima no rosto da menina e inundar a 
Viela Só Sorriso. Ele segurou o quanto pôde a 
emoção. O pai, durão, nada disse; um olhar 
comprometedor de amizade se eternizou enquanto 
dona Carola segurava uma tristeza visível, seu filho 
algemado posto no fundo do camburão ia pagar por um 
tempo à sociedade para a qual fez um baita incômodo: 
furtos e arrombamento nos cofres públicos. Ia Pedrinho 
descendo a Ladeira da Frustação para morar no fundo 
de uma cela (KINTÊ, 2017, p. 41, grifos meus). 

 

Talvez o ato de voltar reafirme novamente o lado humano de Pedrinho. 

Ele retorna por conta de sua mãe, mas esse regresso diz mais, fala sobre um 

retorno ao seu espaço que não é só físico, mas também simbólico. Não 

abandonar o quilombo é compreender a definição a que o termo se refere: união. 

É reingressar à roda. As mãos para o alto denunciam o olhar colonial que o 

Estado imprime no jovem, é o gesto que todo garoto negro já fez um dia, “como 

se o corpo fosse o documento”4, e sempre será, é através do corpo racializado 

que essas violências são marcadas. 

Para um Estado genocida o corpo é um documento negativo, no sentido 

de perigoso. Pedro era visto como uma ameaça para o mundo branco que tenta 

sempre ser uma Europa mal diagramada. Ele viu se esvaziar todos seus amores, 

tanto o carinho que tinha por Rita, quanto o afeto mantido pelos pais, pois os 

mais velhos são os responsáveis pela manutenção da memória, neste caso uma 

                                                             
4 Transcrição do filme Orí. 
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recordação de resistência e amorosidade, visto que, seu pai ao observar o filho 

sendo levado, manteve-se intacto, o que entrega bastante de uma masculinidade 

treinada para não amolecer. É preciso demonstrar altivez na frente do inimigo, o 

que não significa desmanchar por dentro. As algemas frisam o símbolo do lugar 

do homem negro na visão de um olhar racista, como se fosse um animal a ser 

enjaulado. Um jovem negro, um corpo negro, um presente que repete o passado, 

sem perspectiva de futuro. 

 Nesse fragmento capturado por Akins Kintê, observamos uma 

masculinidade que finda a uma repetição de um estereótipo já encontrado no 

imaginário social: um jovem negro preso. Porém, a força dessa narrativa está 

justamente em mostrar a capacidade e humanidade que mesmo assim ele tem. 

Durante todo processo narrativo Pedrinho foi exaltado como um ser possível 

para diversificar todas suas potencialidades, principalmente no que diz respeito 

a reconhecer seu corpo como território, ponte para uma memória de resgate aos 

que vieram antes. Essa força fica explícita ao percebermos a forma como a 

linguagem presente no conto transita ora mais oral, ora mais narrativa. Ao 

fazermos uma leitura em voz alta identificamos as batidas de tambores, o que 

retoma a roda de samba como uma espécie de terreiro, assim como a canção 

marca o seu ritual. Ou seja, a linguagem também é um território, ela destaca as 

contradições que tanto humaniza Pedro, e assim como o corpo ela também 

funciona como um documento. 

Rosa Maria Goulart entende o conto como um gênero intermediário, uma 

ponte entre a lírica e o romance, ela aponta uma proximidade com a poesia ao 

afirmar que a estrutura fechada do conto juntamente com a unidade de efeito e 

o descarte daquilo que é supérfluo são características também vistas na lírica. 

Ou seja, o gênero ocupa esse espaço intermediário: “entre poesia e romance, 

possuidor de um matiz semipoético, seminovelesco, que só é exprimível nas 

dimensões do conto” (GOULART, 2003, p. 11). Características encontradas na 

escrita de Akins Kintê ao observarmos a musicalidade proveniente da linguagem 

que garante esse local de “conto poético” ou “conto musicado”, principalmente 

ao estabelecer uma relação com o samba, presente no corpo do texto e também 

narrado de maneira mais direta: “Rita, mais próxima do malandro, mostrava 

interesse. Ele, vaidoso, cantarolou um Candeia” (KINTÊ, 2017, p. 39).   
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Ter um conto desse no campo da literatura mostra o quanto a narrativa 

ficcional negra brasileira é grande e necessária, inclusive para contrariar 

opiniões que a afirmam como algo menor quando revelada sua estrutura. “Na 

favela do recanto” reafirma o que Rosa Maria Goulart descreve em O conto da 

literatura à teoria literária (2003), ao trazer a ideia de uma vida contemporânea 

experimentada na era do fragmento, em que a pressa nos leva a deixar de viver 

as coisas por inteiro. É o que faz Kintê ao exprimir não só um recorte de uma 

realidade social quando apresenta um pedaço da narrativa de Pedrinho, mas 

também lança um olhar vivo para um fragmento recheado de presença, como se 

exaltasse vidas negras. É a partir de perspectivas como essa que devemos 

também olhar o campo literário, no sentido de denunciar algumas mazelas e 

mostrar o vigor de vidas racializadas mesmo dentro de todas as contradições. 

 

3.4 – A memória e o homem negro quando adulto 

 

Quando eu vim pra esse mundo 
Eu mostrei minha cara 

Sem marcar bobeira 
Cantei o meu canto 

E fiquei por cá 

(Mateus Aleluia, “Fogueira Doce”) 

 

O autor e crítico Luiz Silva, conhecido como Cuti, formou-se em Letras 

pela Universidade de São Paulo, tornou-se mestre em Teoria da Literatura, 

posteriormente doutor em Literatura Brasileira, ambos pela Unicamp. Durante 

sua trajetória, colocou-se como um pensador, poeta, contista, crítico literário etc., 

tanto através dos seus ensaios, quanto dos seus textos ficcionais. E, como um 

dos fundadores dos Cadernos Negros, apresenta de maneira constante contos 

e poesias nas edições. Mantê-lo nesta pesquisa juntamente com outros dois 

escritores mais novos é uma forma de reverenciar seu atual legado, além de 

compreender que suas sementes geraram frutos na escrita de autores mais 

novos. 

Em “Memória Suja” (2017), temos a história de Naldo, um homem recém-

chegado do Nordeste que, após alguns dias de viagem, desembarca na 

“locomotiva da nação”, nome utilizado pelo narrador para caracterizar a cidade 
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de São Paulo. Naldo chega varado de fome, apresentando marcas de maus 

tratos, perde-se no caos da grande cidade: 

 

Dois dias de aflição no meio de tanto zumbido de carro, 
um pigarro congestionando no peito e sobressaltos de 
sono em atraso, chega à porta de uma venda em bairro 
distante, onde por engano, tinha ido buscar o parente 
(CUTI, 2017, p. 139). 
 

A recepção com a qual o homem precisa lidar já diz bastante sobre o 

tratamento de pessoas como ele em uma locomotiva que não pode parar. Sua 

situação precária é praticamente invisível aos demais, a ponto de perambular 

pelas ruas por dois dias, um corpo documento que imprime o registro destinado 

à miséria, como se a identidade visual só fosse recorrida quando reafirmada 

negativamente. “A experiência da perda da imagem, a experiência do exílio” 

(NASCIMENTO, 1989). E ali em meio ao cimento na tentativa de buscar Judásio, 

adormece de frio. Porém, é acordado no dia seguinte por um comerciante, pois 

um corpo negro é visto sim, quando “atravanca” o caminho:  

 

- Bamos lá, ô tição! Sai daí já! – foi o despertar na voz do 
comerciante. 
- Tá me chamando do quê? – E fuzilou os olhos no outro, 
que sentiu o petardo. – Se não sabe meu nome me 
chama de cidadão, visse? Tá metido a cavalo do cão, por 
quê? (CUTI, 2017, p. 139, grifos meus) 

 

    Percebe-se, além de toda questão social vivida por Naldo na viagem do 

nordeste a São Paulo, que a forma como é recebido pelo comerciante marca 

justamente esse homem negro sem nome: ele é o tição, a madeira queimada, 

sua identificação vem através do corpo, um corpo jogado no chão, um corpo 

preto que só foi perceptível porque o comerciante queria trabalhar, um corpo 

preto que atrapalha, que vira pedra no meio do caminho. Segundo Deivison 

Faustino: “é a partir do corpo que o negro será visto (...) Por consequência, será 

a partir dele (o corpo) que se afirmará” (FAUSTINO, 2014, p. 90).  

Um corpo negro que não é cidadão, mas sim “tição”. Ou seja, a linguagem 

como recurso para marcar o racismo, o meio para manutenção de um projeto 

colonial ainda em curso. Naldo percebe o racismo sofrido, como consequência 

reivindica um tratamento mais adequado, no sentido de exigir a sua capacidade 

de existir: “Se não sabe meu nome me chama de cidadão, visse?” (p. 140). 
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Recorrendo a um dicionário para melhor definição, temos: “Indivíduo que, por ser 

membro de um Estado, tem seus direitos civis e políticos garantidos, tendo de 

respeitar os deveres que lhe são conferidos”5. Logo, ao inserir o termo em seu 

discurso, Naldo mostra que independentemente de sua situação, reconhece-se 

como indivíduo pertencente a um grupo, e, como tal, merece ser respeitado. O 

que é importante compreender na narrativa, aqui, é o homem negro entender o 

que é ter um corpo racializado, mais além, reivindicar o seu lugar. Tanto que, ao 

sentir vontade de bater, ou “quebrar a cara do canalha”, como é narrado, ele se 

controla, cospe no chão e sai, soltando um “Abestalhado!”. 

Ainda na meta de chegar até a casa do irmão, ele anda pela cidade no 

propósito de achar o local a pé. Anoitece, o que proporciona uma situação 

bastante incômoda para Naldo, pois a noite esconde diversas armadilhas 

quando se é um homem negro. É preciso estar atento, andar por ruas iluminadas, 

estar bem vestido, de preferência em lugares movimentados, pois, se você é um 

homem preto andando sozinho na escuridão, você é suspeito, seja lá qual for a 

situação, você é suspeito. É o que diz Faustino ao citar em seu trabalho os 

Estudos do Mapa da Violência, no momento de escrita, em 2012, mas já 

podemos atualizar, ao acessarmos o Atlas da Violência 2019, infelizmente nada 

mudou, homens negros continuam sendo o alvo principal da polícia: “Somente 

“os outros” são passíveis de suspeita, e os mesmos mecanismos que constroem 

a “nossa” percepção sobre “eles” “nos” autorizam a respirar mais tranquilos com 

a notícia de seu aniquilamento, ou pelo menos a sua violenta “pacificação” (2014, 

p. 94).  Com Naldo não foi diferente: 

   

Dinheiro curto, dois pães e pernas para caminhar; evitou 
ônibus, temendo se repetisse a informação errada como 
da primeira vez. Perambulou, perguntando acerca do 
bairro e da rua, até que a terra adormeceu de novo e uma 
ronda policial levou-o para dormir no xadrez, depois 
de algumas humilhações como pancadas nas pernas, 
para que abrisse, empurrões e perguntas repletas de 
insinuações, sobretudo por encontrarem um canivete 
com ele (CUTI, 2017, p. 140, grifos meus). 

 

O narrador apresenta o excerto acima de uma maneira bastante 

condensada, ele junta diversas informações e ações em uma espécie de bloco, 

                                                             
5 Consulta feita no Aurélio online, disponível em https://www.dicio.com.br/cidadao/, acesso em 
20/10/2019.  

https://www.dicio.com.br/cidadao/
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como se tudo já estivesse previsto, a construção da narrativa em terceira pessoa 

direciona para uma naturalização desses acontecimentos. Talvez essa seja uma 

das principais características do conto de Cuti, a possibilidade de explorar de 

maneira complexa diversas situações e sintetizá-las, como aponta Cortázar ao 

comparar o conto à fotografia justamente por ambos efetuarem um recorte de 

algo extenso, o que fornece um zoom ao momento capturado. 

Neste caso, novamente a intervenção do Estado contra um corpo 

racializado, uma espécie de herança deixada pelo período de escravização, 

ditando que só existe uma forma de “dialogar” com um corpo suspeito, através 

da agressão física e psicológica. O medo é o sentimento mais presente aqui: 

Naldo “tremeu de medo, vendo gente apanhar” (CUTI, 2017, p. 140). Ele é um 

dos principais elementos na construção de uma masculinidade, tratando-se de 

masculinidade negra, recebe um peso duplo, pois, não basta ser homem, tem 

que ser negro, tem que ser a caça, como se fosse um animal a ser capturado. 

Mesmo não sendo culpado, Naldo sente pavor, esse sentimento é controlador e 

estimulante para que meninos se transformem em homens. 

 

- Fica frio, negão. A gente tá vendo que você não tem 
culpa no cartório. Mas me explica uma coisa: essa chave 
aqui? É de maleiro, não é?  
- É, sim! Lá em Cabrobó, um parente que já teve aqui 
disse pra não andar de mala na rua que tem muito assalto. 
Falou pra guardar na rodoviária. Depois que eu achasse 
Judásio é que devia buscar. Sabe, esse meu cunhado que 
disse isso... Roubaram ele quando veio pr’aqui. Tanto que 
ele nem ficou muito e já foi de volta (CUTI, 2017, p. 141, 
grifos meus). 

 

O trecho mostra justamente a relação que fazem entre ser negro e culpa, 

como se as duas palavras estivessem sempre ligadas. Ao entender que Naldo 

não tem culpa no cartório, o policial demonstra acreditar que aquele homem 

negro é inocente. Porém, ainda assim, reafirma qual é o seu lugar ao chamá-lo 

de negão, como se ele não tivesse nome, mais uma vez, a única coisa visível é 

sua raça. Posteriormente, Naldo precisa explicar o motivo de carregar uma 

chave, pois quase sempre é necessário explanar os motivos que faz com que 

um sujeito negro porte qualquer objeto diferente de uma arma, no caso uma 

chave. Além disso, a resposta dele delata não só sua situação como homem 

negro, mas também um sujeito fora de seu lugar, distante de sua origem. 
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Portanto, estar em São Paulo o posiciona em enfrentar um duplo preconceito, 

por ser negro e nordestino, o que reforça não só o racismo, mas também a 

xenofobia. A situação piora quando é levado para conversar com o delegado, a 

autoridade máxima naquele espaço.  

 

E, quando levado à presença do delegado, este 
perguntou em tom agressivo: 
- E o crioulo aí? Qual a bronca? 
- É um coió, doutor o nome é Edinaldo. Tinha um 
canivete pequeno. Chegou do Nordeste ontem. Não é 
isso?  
- É, sim, sinhô! – murmurou ele, contendo o desejo de 
dizer um palavrão ao delegado. “Não fosse delegado, 
esse galego ia se ver comigo com esse negócio de me 
chamar de crioulo”, pensou e prosseguiu com seus 
botões, olhando de soslaio para o policial. “Coió é o fioó 
da mãe”, mas não disse palavra. 
- Tá atrás de um parente lá no Bairro do Limão – 
acrescentou o fardado. 
- E o que tá fazendo aqui no Butantã? Porra! 
- Se perdeu, pegou ônibus errado ...  (CUTI, 2017, p. 141, 
grifos meus). 

 

Perceba, o tom agressivo ao qual o delegado se refere a Naldo vem ao 

perceber que se trata de um homem negro, reafirmado com seu questionamento: 

“E o crioulo aí? Qual a bronca?”. O que também é endossado na fala do policial 

ao chamá-lo de “coió”, resgatando aqui a ideia de uma pessoa inferior, pois coió 

é um peixe marrom que vive na costa do Atlântico. Ou seja, repete a ideia já 

trabalhada do corpo racializado como marca social. Naldo, agora já nomeado 

como Edinaldo, atitude bastante importante dentro da narrativa, inicia um novo 

momento na história.  

Ao pensar a atitude que teria o “galego” “não fosse delegado”, o 

personagem reconhece o quanto o racismo aparece de forma incisiva na 

metrópole, identifica aquilo que o separa do delegado, concretiza o que faz dele 

o outro. Mas a passagem tem algo interessante: ele se conteve não pelo fato de 

o homem ser branco, mas sim por ser um “chefe da lei”. E, estar em um território 

diferente do seu o limita em muitas coisas. Como vimos antes, é no espaço que 

as relações são construídas, a forma como a cidade foi e ainda é dividida delimita 

justamente isso, os corpos permitidos de transitar no centro e “aqueles outros”, 

passíveis de caminhar na periferia. Reconhecer o delegado como um “galego” é 

um ato importante, diante daquela situação ele fornece nome e significado para 
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uma opressão que o atravessa, consegue distinguir seu corpo do corpo opressor. 

Entenda, ser capturado no meio da noite e encaminhado a uma delegacia é, 

antes de mais nada, ser violado psicologicamente. A construção desse 

masculino negro também se dá através de uma agressão simbólica.  

No dia seguinte, Edinaldo é deixado em frente à casa do irmão:  

 

Na manhã seguinte, uma carona em uma viatura da Tático 
Móvel, com dois policiais, deixou-o na porta do parente. 
Um dos policiais, o mesmo que lhe perguntara sobre 
a chave, no trajeto revelou ser um conterrâneo seu, 
partilhou com ele memória da seca, perguntou sobre 
as novidades da transposição do Rio São Francisco, 
das celebrações da Sexta-Feira da Paixão. Deu-lhe 
conselhos, realçou que era um devoto de Nossa 
Senhora da Conceição e, por fim, apertou-lhe a mão 
ao se despedir (CUTI, 2017, p. 142, grifos meus).  

 

Ao partilhar memória da seca, inicia um processo de identificação entre 

Naldo e um dos policiais, o mesmo que lhe deu o nome. Ou seja, a primeira vez 

que Edinaldo recebe esse vocativo na narrativa foi por um dos seus, a partir 

desse instante ele é reconhecido e aconselhado. Inicia-se um processo ainda 

estranho, mas quase positivo desse homem negro, não por conta de sua cor, 

mas sim do seu lugar de origem, é no reconhecimento da terra que ganha um ar 

de pertencimento. Ao ser identificado como natural de Cabrobó, Edinaldo passa 

a ter seu nome reconhecido na narrativa; começa a esbouçar um lugar, ainda 

em conflito, porém, uma zona de transição, uma possibilidade para traçar sua 

existência. Espaço e memória estão sempre ligados, é através do território que 

as recordações são construídas, do corpo presente no lugar, aberto a todas as 

intervenções manifestadas ali. Essa ligação firma um lugar um pouco mais 

humano para Edinaldo, o que por fim garante até um aperto de mão, o primeiro 

contato afetivo desse homem negro em um espaço embranquecido por grupos 

italianos. 

 

Edinaldo sentou-se no meio-fio, após ter batido palmas 
sem sucesso. De uma janela da casa ao lado, uma 
senhora, de cabelos brancos, disse: 
- Tá procurando Judásio? Ele saiu pra trabalhar. 
Ao ouvir que se tratava de um parente, a mulher informou 
que o portão estava só encostado. Edinaldo, atingindo 
por súbita familiaridade com a mulher – “Oxe! Parece 
mãe”, ruminou consigo – , entrou no pequeno quintal de 
terra sem qualquer planta. A casa de tijolo aparente ficava 
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em uma ruela, quase um beco, com muitas pequenas 
moradias. A fome incomodava. Comeu o último pedaço de 
pão (CUTI, 2017, p. 142, grifos meus). 

 

A partir daqui o personagem central que antes era observado em uma 

crescente relação com o branco racista, ganha elementos que o faz se ver 

melhor, como se olhasse no espelho. Edinaldo olha para a mulher e vê sua mãe, 

ele se vê nela. É possível compreender que a vizinha também é negra, mesmo 

o narrador não apresentando características marcadoras de raça. Mais uma vez 

a memória como ponte para a existência. Todo sofrimento transforma-se em 

alívio com esse encontro, como se encontrar alguém parecido com ele trouxesse 

um conforto. Ela, por sua vez, também mostrou um apreço muito grande pela 

figura de Edinaldo: 

 

A vizinha, depois de, com poucas perguntas, se informar 
sobre a história dele, condoída, lhe reforçou o alimento, 
com mais pão, manteiga e café, que passou por cima do 
muro e, também, uma cadeira. Ele se acomodou 
agradecido. Depois, por vários atalhos de sono 
intranquilo, Edinaldo Fidenso dos Santos foi 
surpreendido pelo prato de comida e pelo sorriso da 
vizinha oferecendo-lhe o almoço. Fartou-se e, após 
reiterados agradecimentos a ela, caminhou pelo bairro 
para dar o tempo de Judásio chegar (CUTI, 2017, p. 143, 
grifos meus). 

 

Foi a segunda dose de afeto, agora com nome e sobrenome, Edinaldo 

Fidenso dos Santos, recebeu o carinho vindo de um sorriso e um prato de 

comida. Assim como as pretas velhas faziam e ainda fazem, mais um resquício 

da herança provinda da África, comida é axé, é alimento para o corpo que 

mobiliza nossa força espiritual. Não à toa, as quitandeiras e vendedoras de 

acarajé são até hoje consideradas grandes sábias a ponto de dominarem todo 

um conhecimento ancestral. Isso explica a reflexão de Nobles (2009) ao levantar 

como fator primordial para a autovalorização do “eu ampliado” o retorno ao que 

é nosso. Talvez, para Edinaldo, reconhecer-se na vizinha do seu irmão seja isso, 

um fragmento de seu retorno, seja pela raça ou região geográfica.  

Edinaldo encontra Judásio, fica surpreso e assustado ao mesmo tempo, 

pois não esperava a presença do irmão, mas o desconforto logo passa: “(...) 

Edinaldo lançou em sua direção; um olhar de susto e, ao mesmo tempo, de 

ameaça, mas ambos acabaram sorrindo. Abraçaram-se” (CUTI, 2017, p. 143). O 



107 
 

estranhamento das personagens diz que há algo entre eles, um segredo a ser 

revelado.  

 

Judásio, lembrando que havia revelado seu endereço ao 
cunhado, sorriu condescendência, convidou o irmão para 
entrar, contou-lhe as novidades e ao perguntar, de forma 
genérica, pelos parentes de Cabrobó, recebeu dele 
algumas poucas e ralas referências e, de novo, aquele 
olhar, já sem aparentar susto, mas enigmático e 
ameaçador, o que o anfitrião atribuiu ao impacto da 
grande cidade, mas, em seu íntimo amarrou bem forte um 
monstro de culpa que ameaçava se erguer” (CUTI, 2017, 
p. 143). 

 

Ainda assim, Judásio recebe Edinaldo muito bem, fornece um 

desodorante para tirar o mau odor de alguns dias sem banho e vão buscar a 

mala na rodoviária. O viajante acreditava ser mais seguro procurar pelo irmão 

sem nenhum pertence, tamanho era o medo de ser assaltado. Judásio falava 

constantemente, vangloriava a vida em São Paulo: “Seu irmão falava, falava, 

falava de São Paulo, como se o outro, apesar do silêncio e o olhar desviado do 

seu, lhe fizesse seguidas perguntas sobre a cidade” (CUTI, 2017, p. 144). É 

importante chamar atenção para o uso do termo “outro”; ao utilizá-lo, o narrador 

nos alerta para o que Edinaldo, naquele momento, é para seu irmão: Naldo é o 

outro, justamente aquele do início, o outro marginalizado, visto que Judásio, ao 

adentrar e acostumar-se com a vida na “locomotiva da nação”, sentia-se parte 

daquele ciclo social e, consequentemente, racial. O narrador não dá pistas sobre 

a cor de Judásio, porém, o fato de ser irmão de Edinaldo nos leva a crer que 

também é negro, nesse caso, um homem negro que no movimento da 

engrenagem assimilou a cultura branca, ou como aponta Abdias Nascimento 

(2016): 

 

A assimilação cultural é tão eficiente que a herança da 
cultura africana existe em estado de permanente 
confrontação com o sistema dominante, concebido 
precisamente para negar suas fundações e fundamentos, 
destruir ou degradar suas estruturas (NACIMENTO, 2016, 
p. 112). 

 

Portanto, ao refletir sobre o processo de embranquecimento, Nascimento 

aponta para o negro que diante de uma situação racista nega sua cultura a ponto 

de interiorizar a do branco, reproduzindo assim um comportamento que afasta o 
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seu igual. Judásio utiliza-se justamente desse ato exibicionista para pontuar a 

disparidade existente entre ele e Edinaldo. No sentido de dizer que não pertence 

mais àquela vida precária vivida em Cabrobó.    

O segredo colocado pelo narrador é revelado na medida em que o diálogo 

entre os irmãos ganha um tom mais intimista: 

 

Tentou encarar Edinaldo e, mesmo sem encontrar 
correspondência no olhar, com tremor na voz, balbuciou: 
- E pai: Como é que tá pai? 
A resposta veio seca e dura: 
- Mandou dizer que não educou filho pra ser ladrão, 
muito menos pra roubar seu o próprio pai. Disse 
também que todo preto tem que tá virado no molho do 
coentro pra não dá motivo pra nenhum peba falar mal 
(CUTI, 2017, p. 145, grifos meus). 

 
Exposto o segredo, percebe-se o peso em torno do pai, uma figura negra 

mais velha que ao ter sua fala apresentada nos dizeres do filho afirma uma ideia 

de masculinidade negra baseada na honra, na qual a figura no homem negro, 

representado pela palavra preto, é tida como subserviente diante dos olhos 

alheios, pois “todo preto tem que tá virado no molho do coentro pra não dá motivo 

pra nenhum peba falar mal” (p. 145). Ou seja, como negro você não deve dar 

motivo para que a sociedade olhe de uma maneira negativa, uma vez que, a 

ideia de que todo negro é ladrão já funciona como uma espécie de subtexto nas 

mentes colonizadas. É nítida a reprodução de uma masculinidade nociva, mas é 

importante frisar também a preocupação com a reputação dos filhos, essa que 

Judásio não honrou ao roubar o pai. 

 

Com um gemido, Judásio passou a soluçar, curvou-se, 
todo contraído. 
Apesar de estarem ocupando uma mesa em um canto 
discreto do restaurante, pessoas próximas perceberam a 
tensão entre os dois e olhares se acenderam na direção 
deles. 
Edinaldo, enrijecido por um ódio súbito, só ouvia a 
voz do pai em um trecho da missão que lhe atribuíra 
no leito de morte: “Mata ele! Mata ele!...” E, enquanto 
o outro se sacudia em prantos com a cabeça quase 
entre os joelhos, o irmão sacou o revolver da mala e 
deu-lhe vários tiros (CUTI, 2017, p. 145, grifos meus). 

 

Edinaldo foi a São Paulo para cumprir uma missão a mando do pai, matar 

o próprio irmão, honrar assim a memória e morte do seu velho. Ao ser tomado 
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pelo ódio a ponto de resgatar a últimas palavras dele, Naldo corresponde 

justamente a uma narrativa já esperada por um homem negro, matar outro, 

mesmo ainda sendo seu espelho.  

Já na prisão e arrependido pelo ocorrido, Edinaldo lembra exatamente as 

palavras verbalizadas pelo pai: 

 

“Toma. Tá carregado. Sei que tu não gosta de arma. 
Mas é preciso. Vai. Mata ele! Mata ele! E depois perdoa, 
meu filho. Ele teu irmão. Quando eu encontrar tua mãe, 
explico tudo a ela. Faz como tô mandando. Só assim vou 
poder ter descanso”. Em Seguida, o genitor, de cara 
amarrada, digladiara com as dores até dar adeus à vida 
com os lhos abertos e fixos no vazio. Enquanto toma o 
depoimento da vítima que, ainda em estado de choque, 
só chora, o delegado, tentando entender aquela situação, 
eleva a voz: 
- Para de chorar, rapaz! Só tinha bala de festim no 
revólver!  (CUTI, 2017, p. 146, grifos meus)    

 

A fala do pai agora lembrada de maneira completa fornece subsídios para 

entendermos melhor quem de fato era Edinaldo, ao que tudo indica não tinha em 

si o desejo de mergulhar em um universo negativo como o ato de matar alguém, 

a ideia é reforçada quando o pai constata: “Sei que tu não gota de arma”. Porém, 

a forma como a masculinidade foi construída na família não fornece saída para 

homens que tentam fugir do estereótipo de uma negritude violenta. O que 

também é exemplificada com a atitude de Judásio diante do delegado:    

 
 
- Para de chorar, rapaz! Só tinha bala de festim no 
revólver! 
Judásio estanca o pranto e emudece. Impaciente, o 
delegado deixa-o sozinho. Ele, de cabeça baixa, 
controlando as lágrimas já misturadas com uma 
tentativa discreta de riso, murmura: 
- Perdoa, meu pai! ... - E o pranto retorna com novas 
águas.  
Na cela, em meio a lembranças e reflexões, Edinaldo 
abraça as grades e deixa sair por entre os lábios:  
- A benção, meu pai! – E também não consegue reter 
a inundação dos olhos (CUTI, 2017, p. 146, grifos 
meus). 
 

Ao contar que as balas eram de festim o narrador traz um tom leve e ao 

mesmo tempo cômico ao conto. É nessa armadilha que o leitor é pego a ponto 

de finalizar o texto com alívio em observar que toda tensão apresentada durante 

o processo de leitura não o levou para mais uma história trágica na qual o homem 
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negro tem seu fim na morte. Pelo contrário, a riqueza está justamente em 

apresentar a trajetória de um homem negro nordestino acentuada pelas 

contradições do que é ser negro, pois é na contradição que encontramos a 

humanidade, no choro misturado com o riso, assim como apresenta Judásio. É 

através desses trânsitos diaspóricos que a subjetividade de Edinaldo Fidenso 

dos Santos é construída, levando-nos a fazer um paralelo com seu irmão, o que 

possibilita pensar muitas questões diante do percurso de homens negros. 

Mesmo sendo uma obra ficcional, a escrita de Cuti reafirma um lugar da literatura 

negro-brasileira como meio para o fazer artístico atrelado ao compromisso social, 

trajetória que o autor vem traçando desde a fundação dos Cadernos Negros ao 

questionar o cânone literário brasileiro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar, precisamos refletir sobre as tensões no campo literário, são 

elas que dinamizam a disputa por narrativas, no fundo são conflitos em busca de 

legitimação, como se um grupo dominante fosse questionado e ao observar seu 

lugar “em perigo” retribuísse fechando o campo e deixando à margem os 

questionadores. Se abrimos o trabalho perguntando: “Afinal, existe uma literatura 

negro-brasileira?”, podemos afirmar não só sua existência, mas principalmente 

a sua necessidade. 

Por mais que esse marcador racial pareça ambíguo em alguns momentos, 

fazer esse recorte é justamente tencionar o campo, no sentido de: enquanto não 

reconhecerem que nós, pessoas negras, também produzimos literatura, a 

demarcação existirá, pois essa reafirmação delata o que alguns não querem 

enxergar, que na verdade vai além quando compreendemos tratar de um 

reconhecimento dentro daquilo que deveria ser uma nação. Talvez seja nesse 

futuro do pretérito do indicativo que a literatura negro-brasileira se encontre, não 

para todos, mas para aqueles que ainda não entenderam que o país é formado 

por pessoas negras em todas as esferas. Para nós esse futuro já existe, 

conseguimos reconhecer nossa literatura como um componente formador de 

uma identidade brasileira, não à toa a luta é para um reconhecimento dela, 

melhor explicando, para o entendimento de nossas capacidades de narrar. 

A decisão pelos Cadernos Negros foi justamente por encontrarmos na 

antologia uma fonte literariamente artística e histórica, por termos em cada 

escrito uma representação de Brasil, a presença de vozes que reivindicam suas 

existências há mais de quarenta anos. São escritores que mostram o outro lado 

do país, a parte que tentaram embranquecer, dando continuidade à voz de Luiz 

Gama, Maria Firmina dos reis, Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus etc.  

Arriscamos dizer aqui que, entre a tradição e a marginalização, os 

Cadernos Negros ainda ocupam esse entrelugar, uma prova dessa localização 

é que o número de pesquisas encontradas nos bancos de dados acadêmicos 

ainda é pequeno quando comparado à grandiosidade que essa coleção literária 

tem, ora flertando com uma tradição literária por conta de todo seu vigor artístico 

e social, ora em um lugar periférico justamente por encontrar-se sufocado diante 

da legitimação canônica, o que torna esta pesquisa ainda mais importante. É 
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como se fosse uma travessia, um trajeto em meio ao Atlântico, talvez seja assim 

a vida em diáspora, um eterno atravessamento, um bater de braços sem cansar 

para não afogar. Sendo assim, essas braçadas refletir-se-ão na forma como os 

escritores configuram suas obras. São esses os escritores que falam nos 

cadernos negros, autores que fazem de sua fala um verdadeiro quilombo, ou 

seja, em alguns momentos serão ásperos e diretos, em outros vão gozar das 

delícias e do prazer de estarem vivos. 

E nesse trajeto a presença do homem negro é extremamente importante 

por apresentar em seu corpo carregado de simbologias a figura daquilo que, 

segundo o projeto colonial, precisava ser exterminado.  Ao questionarmos o que 

é o masculino, queremos trazer para a problematização esse Masculino com 

letra maiúscula, o qual enaltece o colonizador. Portanto, trazê-lo para o centro é 

antes de tudo indagar seu lugar e mostrar seus outros lados, pois se eu sou o 

outro, quem ele é? 

Nessa perspectiva as mulheres negras se apresentam como a porta para 

novas narrativas, por isso iniciamos o debate de gênero com elas, que abriram 

os caminhos ao manter os valores trazidos da África, como uma espécie de 

portal para aqueles que chegariam depois, inclusive para homens negros, nesse 

sentido entregam novas possibilidades de pensarmos uma masculinidade negra 

quando entramos em contato com trajetórias de mulheres negras que travam 

lutas a partir de um feminismo negro. 

É através da intersecção de raça e gênero que o homem negro inicia seu 

processo social em busca de sua masculinidade. Perceber-se como um homem 

negro é o ponto inicial de rompimento dessa tentativa de performar uma 

masculinidade hegemônica. Sendo assim, essa quebra auxilia inclusive na 

construção de uma subjetividade negra em torno daquilo que se pode ser. Esse 

entendimento é visto nas escritas de Bruno Gabiru, Akins Kintê e Cuti, eles 

captam essa problemática a ponto de imprimir em seus contos uma visão a partir 

de personagens que se entendem como negros, o que é primordial para 

avançarmos no debate do lugar de onde essas vozes falam.  

Os três narradores guiam o leitor para uma percepção em que a negritude 

dos protagonistas está presente. As diferenças acontecem nos contos “Das 

histórias que nos contam” e “Na favela do recanto”, nesses dois percebemos 

uma marcação que flerta com uma negritude a partir de sua potência, seja Jamal 
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na relação com sua mãe e nas referências africanas que tem em casa, ou 

Pedrinho ao notar a força que tem seu quilombo e no prazer em se relacionar 

com Rita, uma forma de expressar seu amor próprio ao ver nela seu reflexo. Já 

em “Memória Suja” temos a ausência dessa possibilidade, Naldo inicia seu 

trajeto a partir da violência racial. 

O que causa impacto ao observarmos a travessia desses três homens 

negros em suas respectivas fases, quando criança, jovem e adulto, leva-nos a 

algumas conclusões interessantes. Focando nesse recorte, o personagem na 

fase infantil oferece mais possibilidades quanto à reivindicação de ser do que 

nas demais fases, em que a violência física está mais latente, pois tanto Pedro 

quanto Naldo são presos, enquanto Jamal ao sofrer violência racial na escola 

tem em seguida a ajuda de sua mãe para ressignificar o ato. Perceba, todas as 

histórias são partidas, inclusive por conta do próprio gênero literário, o que nos 

reforça a atentar ao recorte feito pelo narrador, ampliando a visão para observar 

como as vidas de homens negros podem ser fragmentadas, reforçando aquilo 

que observamos socialmente, no sentido de a vida fornecer material para o 

literário. 

Compreender essas narrativas despedaçadas é resgatar minha trajetória 

durante o processo de pesquisa, o que é bastante complexo pois a construção 

deste escrito se deu desde meu nascimento, como já mencionei no início, tudo 

isso é uma extensão daquilo que venho me tornando como homem negro, das 

possibilidades que encontro durante o caminho. E, nesse sentido, conectar-me 

às pessoas que direcionam o olhar para um futuro negro vivo é o que facilita 

meus passos, por isso escolhi contar com a presença da minha orientadora 

Paloma Vidal, assim como a presença do Prof. Deivison Faustino e do Prof. 

Denilson Lopes como membros da banca, além da parceria da Profa. Ligia 

Ferreira, ou seja, pessoas que enxergam em mim uma concretude daquilo que 

se pode ser, alguém com potência para, assim como eles, mudar os rumos das 

histórias.       

Provavelmente este trabalho não dará conta de tudo, o que é natural, 

sempre falta algo. Talvez compreender que algumas lacunas foram deixadas 

também faça parte da trajetória, pois, encontrar-se na encruzilhada é observar 

que ela também fornece brechas, dando assim possibilidades para novas 

investigações. 
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