
PROJETO DE PESQUISA INTERDISCILINAR: 

O NEGRO NA FICÇÃO BRASILEIRA: CIÊNCIA, SAÚDE, GÊNERO E 

SENTIMENTO NA OBRA DE GREGORY RABASSA 

 

RESUMO: A pesquisa pretende remontar a presença negra na literatura brasileira a partir da 

concatenação realizada originalmente por Gregory Rabassa (1922-2016), americano 

especializado em traduzir textos literários para o inglês. O livro ‘O Negro na Ficção Brasileira’, 

publicado no Brasil em 1965 pela Editora Tempo Brasileiro, selo Biblioteca de Estudos 

Literários, realiza uma rotulagem de homens e mulheres negros evocados em diferentes 

escolas e autores da literatura brasileira cujos romances, poesias, contos citados foram 

publicados pós-1888 e na seguinte ordem: O Negro na História e Literatura/O Negro na 

Literatura Brasileira/O Romance em Fins do Século Passado e Início do Atual/O Romance 

Nordestino/José Lins do Rego/O Romance Baiano/Jorge Amado/O Romance Sulista/Lima 

Barreto/O Romance Histórico. Desse constructo é possível reabilitar discursos que evocam 

formas de subjetivação atribuídas aos negros, inclusive, na dimensão de escritores negros. 

Nesse sentido, a problemática implica considerar quais representações as narrativas 

evidenciam considerando, em específico, os eixos temáticos gênero, ciência, saúde e 

sentimento. Para o desenvolvimento a proposta se desmembra em subprojetos organizados 

de acordo com a ordem estabelecida no livro/fonte tratados na perspectiva que sustenta a 

dinâmica da complexidade e pluralidade de identificações, expressões, subjetivações e 

identidades que fabricam o mundo social. As abordagens, conectadas aos eixos temáticos, 

fundamentadas na interdisciplinaridade, permitem compor o diálogo entre História e 

Literatura, o confronto entre real-produzido e sujeito-ficcional, o discurso literário como 

possibilidade de desconstrução de subjetivações negras ou atribuídas aos negros na obra de 

Gregory Rabassa. Deste ponto de vista, a pesquisa consubstancia demandas institucionais 

como as que propõem o estabelecimento de vínculos entre diferentes níveis da formação 

acadêmica, como parte das ações do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências 

Humanas e dos cursos de Graduação em História e Letras da Universidade Santo Amaro. 
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[PN1] 

 

O NEGRO NA HISTÓRIA E NA LITERATURA: UMA ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DA OBRA ‘O 

NEGRO NA FICÇÃO BRASILEIRA’ 

 

PESQUISADOR ORIENTADOR: LUIS ANTONIO DIAS 

 

RESUMO: O objetivo desse projeto é discutir a imagem dos negros apresentada na literatura 

brasileira de finais do século XIX até meados do século XX, partindo de uma análise da obra “O 

Negro na Ficção Brasileira” - do brasilianista americano Gregory Rabassa (1922-2016) – 

publicada no Brasil em 1965. Nessa obra o autor apresenta obras, autores e atores da 

literatura brasileira. Nossa proposta central é analisar o momento da produção desse livro, 

discutindo com a produção historiográfica do período e, também a produção posterior, no 

sentido de demonstrar o fortalecimento, nessa obra, de mitos da nossa história, em especial a 

ideia de “democracia Racial”. 

  

 PALAVRAS-CHAVE: Historiografia; Literatura; Negros; Estudos Culturais. 

 



[PN2] 

 

O NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA: O GÊNERO FEMININO NO ROMANCE DE JOAQUIM 

MANOEL DE MACEDO 

 

PESQUISADOR ORIENTADOR: PAULO FERNANDO DE SOUZA CAMPOS 

 

RESUMO: A pesquisa propõe o estudo das mulheres negras na produção literária brasileira em 

um dos romances apresentados por Gregory Rabassa no capitulo em que trata ‘O Negro na 

Literatura Brasileira’. Um dos autores mencionados, Joaquim Manoel de Macedo, ao escrever 

a trilogia intitulada ‘As Vítimas-Algozes’ apresenta ‘Lucinda, a mucama’, cuja narrativa permite 

o estabelecimento de correlações entre formas de subjetivação atribuídas aos negros 

escravizados no Brasil, em específico, ao gênero feminino. O desenvolvimento da pesquisa 

pretende estabelecer interfaces entre História e Literatura a partir das realidades-fabricadas 

no texto literário como possibilidade de problematização das culturas políticas e das estruturas 

culturais daqueles sob a hegemonia portuguesa. O estudo considera o conceito de 

subjetivação como categoria heurística aberta, um caminho para entender múltiplas formas 

através das quais as pessoas se percebem ou são percebidas, neste caso, na dimensão dos 

sentimentos, dos sonhos, dos medos, das utopias e distopias produzidas, narradas e atribuídas 

à mulher negra no romance abolicionista. Para tanto, a pesquisa esboça um primeiro conjunto 

de questões: Como o autor evoca a mulher negra no romance? Quais representações do 

feminino negro emergem de sua narrativa? Considerando as diferentes posições que os 

escravos poderiam ter qual o lugar destinado à mulher negra no romance abolicionista em 

proposição? Assim, como metodologia o estudo parte da desconstrução da produção 

discursiva, que consiste em demarcar e sistematizar caracteres próprios da linguagem, que 

denunciam continuidades e rupturas de uma maneira de pensar e expressar, no caso, a 

história das mulheres negras no Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História das Mulheres Negras; Subjetividades Escravas 

 

 

 



[PN3] 

 

O ROMANCE EM FINS DO SÉCULO PASSADO [XIX] E INÍCIO DO ATUAL [XX]: O ATUAL E O 

INATUAL EM REI NEGRO 

 

PESQUISADORES ORIENTADORES: PAULO FERNANDO DE SOUZA CAMPOS 

 

RESUMO: Henrique Coelho Neto (188-1934) foi um escritor fecundo de romances e contos, 

cuja maioria não tratava temas negros. Todavia, em seu romance Rei Negro escrito em 1914 o 

autor aborda a questão da escravidão e das relações entre negros e brancos. A obra confere 

uma posição proeminente ao principal personagem Macambira. O protagonista, não é um 

negro comum, pois remonta uma herança familiar nobre, uma linhagem de reis africanos. 

Deste modo, o projeto pretende uma análise histórica visando à desconstrução das 

representações herméticas em torno da história dos negros no Brasil, que os consideram por 

uma via de mão única, ou seja, como escravos. Assim, os problemas de pesquisa são: como o 

autor situa o protagonista em meio à sociedade escravocrata? O que configura o atual e o 

inatual na obra em proposição? 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; Negros; Sociedade 

 



[PN3.1] 

 

O ROMANCE EM FINS DO SÉCULO PASSADO [XIX] E INÍCIO DO ATUAL [XX]: MEIO LITERÁRIO, 

PRODUÇÃO E RECEPÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA. OS NEGROS COMO PROTAGONISTAS  

 

PESQUISAORA ORIENTADORA: JUSSARA PARADA AMED 

  

RESUMO: O escritor Gregory Rabassa estabelecerá como limite para a sua análise o período 

que compreende abolição da escravatura em 1888 a primeira Grande Guerra Mundial, tendo 

como objetivo realizar uma análise de dois escritores brasileiros e como estes tratam em suas 

respectivas obras a realidade do negro no Brasil. Gregory escolheu o escritor Graça Aranha e a 

obra Canaan (1902) e Henrique Coelho Neto com o romance Rei Negro (1914). Graça Aranha 

faz a ponte do século XIX para o século XX estabelecendo-se no movimento Modernista, já 

Coelho Neto, para o autor Gregory, pertence às idiossincrasias ao século XIX. Graça Aranha em 

sua obra submerge nos questionamentos raciais, resvalando em Gobineau quando através de 

seus protagonistas discutem a mistura ou a pureza da raça no Brasil; Coelho Neto foi 

observado como um produto daquele que foi criado dentro dos valores do subjugados 

perdendo sua raiz mais profunda de origem, sua realeza. Chama-nos a atenção o fato do 

escritor Gregory, comparar ambos os autores brasileiros à fortuna literária da América 

Espanhola, e acredito este ser o primeiro passo para nossa pesquisa: Qual seria a necessidade 

de fazer a comparação entre a produção literária brasileira e da América Espanhola para 

Gregory Rabassa? Seria relevante também perguntar como foi a recepção da obra de ambos os 

autores na época. Quais as críticas estabelecidas no período de suas obras? Havia 

questionamento quanto ao tipo de tratamento que os escritores fizeram dos negros em seus 

romances? Quanto ao próprio escritor Gregory, seria relevante verificar sua recepção no Brasil 

nos anos 60, período que sua obra circula em nossas bibliotecas e mercado editorial. Verificar 

as obras de Brito Broca (que faz uma brilhante análise do meio literário brasileiro e de sua 

produção no final do século XIX e início do XX), José Veríssimo e Otto Maria Carpeaux poderia 

ser um bom início. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; Negro; Recepção Literária; Produção Literária



[PN4] 

 

O ROMANCE NORDESTINO: ENTRE O REAL E O FICCIONAL - IDENTIDADES NEGRAS EM A 

BAGACEIRA 

 

PESQUISADORA ORIENTADORA: LOURDES ANA PEREIRA SILVA 

  
RESUMO: Ao tratar o romance nordestino, Gregory Rabassa salienta a obra de José Américo de 

Almeida intitulada ‘A Bagaceira’ como um dos textos literários que inauguram uma nova fase 

conhecida como Romance de 30. Caracterizado pelo forte tom de protesto, ambientado em 

uma das grandes secas do século XIX, precisamente em 1989, o romance possibilita observar 

as vicissitudes da escravidão e da vida sertaneja. Diante dessas premissas, o presente estudo 

objetiva caracterizar o embate entre o real e o ficcional na fabricação de identidades negras no 

contexto, analisar as representações atribuídas aos negros na obra, bem como estas refletem 

permanências e rupturas que fabricam imaginários sociais. Nesse sentido, os problemas que 

nortearão o desenvolvimento do estudo implicam considerar como o autor da obra literária 

significa os negros no romance ‘A Bagaceira’? De que maneira as representações dos negros 

emergem do texto literário, constroem identidades e fabricam ideologias? Como metodologia 

o estudo prevê a análise das representações, ou seja, o reconhecimento de práticas 

construtoras de identidades, neste caso, a partir das fabricações ideológicas que estruturam o 

texto literário, influenciadas pelo contexto político e social em que o autor está inserido, vale 

dizer, as primeiras décadas do século XX. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Romance Nordestino; Identidade; Negros 



[PN5] 

 

JOSÉ LINS DO REGO: CRIANÇAS NEGRAS NO LIVRO MENINO DE ENGENHO 

 

PESQUISADORA ORIENTADORA: MARIA AUXILIADORA FONTANA BASEIO 

 

RESUMO:A pesquisa propõe o estudo das relações entre brancos e negros na produção 

literária brasileira em um dos romances apresentados por Gregory Rabassa no capítulo em que 

trata a obra de José Lins do Rego. No livro, Menino de Engenho, o escritor paraibano tematiza 

a trajetória dos negros pós-abolição, em que foram colocados à margem ao serem 

considerados intelectualmente incapazes de colaborar com a nova ordem capitalista. A fim de 

entender a dinâmica da sociedade brasileira do início do século XX, em especial da Paraíba, 

faremos uma análise circunscrita às tramas de José Lins do Rego estabelecendo aproximações 

interdisciplinares do saber literário e do histórico para entender as múltiplas formas por meio 

das quais as pessoas se percebem ou são percebidas, neste caso, as relações entre as crianças, 

destacadamente as crianças negras.  Por meio da arte literária, pretendemos compreender 

como a dinâmica social ficcionalmente se dá a ler a partir da percepção das crianças, para 

tanto, esboça um primeiro conjunto de questões: como o autor tece as relações sociais entre 

as crianças no romance? De que maneira o menino de engenho percebe os outros meninos 

negros? De que maneira os meninos negros percebem o menino branco? Como se processam 

as formas de tratamento entre eles? Como se revelam as condições sociais e o valor atribuído 

a cada um deles? A metodologia a ser utilizada parte da desconstrução da produção discursiva, 

consistindo em demarcar e sistematizar caracteres próprios da linguagem ao denunciar 

subjetividades, no caso, das crianças negras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; História; Crianças; Subjetividades  

 



[PN6] 

 

O ROMANCE BAIANO: DISCURSO E SIGNIFCAÇÃO DO CORPO FEMININO NEGRO NA OBRA DE 

JORGE LIMA  

 

PESQUISADOR ORIENTADOR: PAULO FERNANDO DE SOUZA CAMPOS 

 

RESUMO: Ao tratar o romance baiano, Gregory Rabassa explora a obra de Jorge Lima, 

considerado um dos maiores poetas e novelistas contemporâneos. Em A Mulher Obscura, Essa 

Negra Fulô e Calunga o autor – na verdade um Alagoano – permite entrever o discurso e a 

significação do corpo feminino negro. Nesse sentido, o projeto de pesquisa objetiva uma 

análise das representações do corpo da mulher negra para, assim, responder aos seguintes 

problemas: em que medida a representação de Jorge Lima sobre o corpo da mulher negra 

(des)qualifica o gênero feminino negro? Que valores simbólicos o autor se utiliza para 

expressar os significados atribuídos ao corpo feminino negro? Como metodologia, o estudo 

procurará caracterizar as personagens femininas que acompanham a obra literária em questão 

a partir da teoria da simbolização proposta por Pierre Bourdieu.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Mulheres Negras; Corpo; Poder Simbólico 



[PN7] 

 

JORGE AMADO: O SENTIMENTO DE UNIDADE DA ETNIA NEGRA NOS ROMANCES JUBIABÁ, 

MAR MORTO E CAPITÃES DA AREIA 

 

PESQUISADORA ORIENTADORA: ELIANE ALCÂNTARA TEIXEIRA 

 

RESUMO: Jorge Amado é conhecido como o maior cronista da vida baiana do século XX. Suas 

obras, produzidas entre 1931 e 1992, representam um testemunho da formação da sociedade 

baiana no período da República Nova, passando pelo período da Ditadura militar, chegando ao 

final do século XX. Sem dúvida, muitos dos costumes e crenças de um povo estão estampados 

nas páginas de suas obras. Este projeto buscará analisar três dos romances da primeira fase de 

produção literária do autor, obras da geração dos anos 30, também conhecida como fase 

regionalista do Modernismo. Os romances são Jubiabá (1935), Mar morto (1936) e Capitães da 

areia (1937). O foco centrar-se-á num dos eixos temáticos do projeto geral que é a questão do 

sentimento de unidade étnica. Por meio da análise de elementos da narrativa, o pesquisador 

considerará quais representações se evidenciam na narrativa em relação ao sentimento de 

unidade racial, seja nas relações de trabalho, seja nas manifestações religiosas, seja nas 

relações pessoais das personagens dos romances. O método será a análise estrutural e 

estilística dos romances com viés interdisciplinar nas áreas de História, Literatura e Sociologia. 

O procedimento técnico será de pesquisa bibliográfica de natureza fenomenológica básica e 

abordagem qualitativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Romance Regionalista; Literatura; História; Sentimento; Unidade Étnica. 



[PN8] 

 

O ROMANCE SULISTA: O DISCURSO DA INTOLERÂNCIA NA OBRA SALGUEIRO DE LÚCIO 

CARDOSO 

 

PESQUISADORAS ORIENTADORAS: ANGÉLICA MORICONI; RITA BELMUDES 

 

RESUMO: Na obra Salgueiro de Lúcio Cardoso, o protagonista é um homem branco, porém, em 

seu entorno gravitam personagens negros e mulatos, condição que permite caracterizar o 

sentimento racial entre os grupos e no seio familiar das personagens negras. Diante desse 

quadro ficcional, o projeto pretende denunciar os alcances da mentalidade e da prática do 

racismo no Brasil, para tanto, lança as seguintes problemáticas: De que maneira o autor 

estabelece a intolerância racial na obra Salgueiro? Como a linguagem utilizada pelo autor 

permite considerar o sentimento racial entre as personagens negras do romance sulista citado 

por Gregory Rabassa? Para o desenvolvimento da proposta, a pesquisa prevê o estudo do 

diacrônico e sincrônico das palavras componentes do discurso literário como possibilidade de 

penetrar nas consciências e detectar a visão de mundo evidenciada pelo autor. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Negros; Intolerância



[PN9] 

 

LIMA BARRETO: RAÇA E SAÚDE NA LITERATURA PÓS-MODERNA BRASILEIRA 

 

PESQUISADORES ORIENTADORES: PAULO FERNANDO DE SOUZA CAMPOS; CLAUDIA 

POLUBRIAGINOF; PABLO DE OLIVEIRA LOPES 

 

RESUMO: O contexto histórico que remonta a obra de Lima Barreto permite retomar 

historicamente o momento da construção do projeto político proposto para a República (1889) 

em torno das propostas de higienização do corpo social. O tema da saúde pública, da 

normatização dos costumes, das práticas de higiene propostas no bojo da consolidação da 

República dadas a partir de ordens médicas atingem poderosamente os negros, nessa medida, 

associados às noções de periculosidade, criminalidade e doença. Teorias raciais 

consubstanciam o movimento higienista e direcionam políticas públicas fundadas na ordem e 

no progresso, pilares reconhecidos e propalados pela ciência positivista que, do mesmo modo, 

explicou desordens, desobediências e resistências negras aos imperativos forjados na longa 

experiência da escravidão. Assim, ao abordar em seus textos temas que consubstanciam 

grandes injustiças sociais o presente projeto visa identificar como a obra de Lima Barreto 

representa a binômia raça-saúde? Em que medida os argumentos que fundamentam a ciência 

eugênica divulgada pela medicina e pelo direito atravessa a obra do autor? Como as questões 

raciais e de saúde impactam na construção de personagens negros na obra de Lima Barreto? 

Para além da biografia, o desenvolvimento do estudo proposto pretende uma análise 

comparativa entre as narrativas literárias e as teorias raciais que emergem da medicina 

eugênica, considerando que ambas as linguagens fabricam sujeitos, no caso, os negros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História; Literatura Pós -Moderna; Medicina Eugênica; Biografia 

 



[PN10] 

 

O ROMANCE HISTÓRICO: PERFIS PSICOLÓGICOS DE PERSONAGENS NEGROS NA LITERATURA 

BRASILEIRA 

 

PESQUISADORA ORIENTADORA: DENISE PERISSINI 

 

RESUMO: O presente projeto pretende analisar aspectos psicológicos e afetivos de 

personagens negros da literatura dos autores Afonso Schmidt, Nuto Sant’Anna e Érico 

Veríssimo, abordados no capítulo que encerra a obra de Gregory Rabassa e intitulado 

Romance Histórico. Para atingir tal objetivo, buscar-se-á enfocar sentimentos, vínculos 

afetivos, a qualidade das relações de personagens e eventuais mudanças de sentimentos em 

decorrência de alguma circunstância como possibilidade para traçar perfis psicológicos de 

homens e mulheres negros que emergem da seleção apresentada. A proposta pretende 

discutir a influência das relações raciais na construção do psiquismo de personagens negros, 

na formação de sua identidade e subjetividade, bem como na qualidade dos vínculos afetivos 

por eles experimentados na ficção brasileira. A análise será realizada conforme abordagens da 

psicanálise e da psicologia social contextualizando o cenário social e histórico da época em que 

os romances foram escritos, vale dizer, o início do século XX. Deste modo, o estudo será 

desenvolvido comparando a classificação da psiquiatria vigente no contexto histórico com os 

tipos psicológicos atribuídos aos personagens negros nos romances em proposição.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil Psicológico; Psicanálise; Negros; Romance Histórico 
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