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RESUMO 

 

O projeto de pesquisa se caracteriza pelo estudo da identidade dos personagens 

negros e a resistência negra no decorrer do romance ‘A Bagaceira’ escrito por José 

Américo de Almeida e lançado no ano de 1928. O estudo pretende responder aos 

seguintes problemas de pesquisa: como a obra revela a identidade negra no contexto 

histórico que o romance evoca? De que modo o autor apresenta a resistência negra 

dos personagens? A pesquisa objetiva analisar criticamente a representação do negro 

na literatura apresentada para, assim, reconhecer seu impacto na elucidação da 

identidade negra e resistência negra no contexto histórico do qual se serve a narrativa 

ficcional. Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizado o romance citado como 

fonte de análise, como corpus documental e como método para o tratamento da fonte 

os propósitos do estudo encontram suporte na análise de conteúdo, a partir das 

categorias de análise que norteiam a presente proposta, quais sejam, identidade negra 

e resistência negra. A forma de análise se apropria das possibilidades de interpretação 

do processo histórico que a literatura-documento permite analisar por intermédio da 

perspectiva teórica proposta por Stuart Hall. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA 

FUNDAMENTAL 

 

 

O estudo apresenta como tema central a identidade dos personagens negros 

criados por José Américo de Almeida para o romance ‘A Bagaceira’ publicado em 

1928. O enredo da obra trata das questões geradas pela seca, além da visão 

autoritária do senhor de engenho, representando a velha oligarquia. Na visão do 

autor, o romance procura confrontar, em termos de relações humanas e de 

contrastes sociais, o homem do sertão e o homem dos engenhos do nordeste, José 

Américo de Almeida adiciona elementos dramáticos com os ciclos da seca, os quais 

são condizentes com a própria existência do sertanejo. A obra é considerada marco 

inicial dos romances regionalistas da segunda geração do Modernismo brasileiro, em 

que uma literatura engajada caracteriza uma abordagem com visão mais crítica das 

relações sociais.  

A proposta é identificar como é retratada a resistência do povo negro nos 

anos de 1930 na literatura brasileira a partir da representação do autor. A esse 

respeito, Gregory Rabassa salienta: 

 

Embora a maior parte dos romancistas que tratam do negro o façam com 
marcada simpatia, há alguns que demonstram um certo preconceito e 
outros que parecem ser completamente neutros, meramente considerando 
um personagem de ficção, aparentemente sem consciência de qualquer 
sentimento racial. (RABASSA, 1965, p. 164) 

 

Apesar da presença constante de personagens negros na literatura nacional, 

considerou-se necessário um estudo mais aprofundado que problematize a 

identidade cultural dessa etnia. Para isso, os aportes teóricos de Stuart Hall (2005) e 

Renato Ortiz (2006) serão basilares. 

As problemáticas que o estudo pretende analisar partem da necessidade de 

entendimento de como é representado o povo negro e como é entendida sua forma 

de resistência em uma época de mudanças sociais importantes para a construção 

de uma nova identidade e, posteriormente, uma identidade pós-moderna da própria 

resistência. Neste sentido, pretende-se responder aos seguintes problemas de 

pesquisa: Como a obra revela a identidade negra no contexto do romance? De que 

modo o autor apresenta a resistência negra desses personagens?  



 

Os motivos acadêmicos e sociais que qualificam o estudo no âmbito 

interdisciplinar de pesquisa no campo da História, Literatura e dos estudos sobre 

identidade, remontam da necessidade e importância de entender a formação 

histórica da identidade negra na sociedade e de como foi visto e criado o processo 

de resistência desta etnia no início do século XX em um país de origem escravocrata 

que nega esta herança. Segundo Lilia Moritz Schwarcz:  

 

(...) dessa manei ra que podemos explicar  os resul tados de uma 
pesquisa realizada em1988,  em São Paulo, na qual  97% dos 
entrev istados af irmaram não ter  preconcei to e 98% dos mesmos 
entrevistados disseram conhecer outras pessoas que tinham, sim, 
preconcei to. (2012, p.20) 

 
 

Entre outros fatores, questão étnico-racial no Brasil requer problematização por 

conta da negativa da existência do racismo estrutural. No entanto, houve um 

crescimento de autodeclaração de negros no país entre os anos de 2012 e 2016 

(IBGE, 2017). A pesquisadora Maria Lucia Vieira salienta que: ‘’o reconhecimento da 

população negra em relação à própria cor faz mais pessoas se identificarem como 

pretas’’. Deste modo, considerando a perspectiva interdisciplinar, faz-se necessário 

o entendimento da concepção da identidade negra e da construção social da 

resistência desta etnia. O conceito de identidade nacional problematizados pelos 

autores Stuart Hall (2005) e Renato Ortiz (2006) é fundamental, haja vista que a 

formação do povo brasileiro é fruto de uma diáspora. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar e reconhecer a identidade e a resistência negra na obra de José 

Américo de Almeida ‘A Bagaceira’ a partir das perspectivas de análise propostas por 

Stuart Hall (2005) e Renato Ortiz (2006). 

 

 



2.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma leitura sistemática da obra de José Américo de Almeida para, 

assim, identificar como o autor representa identidade e resistência em personagens 

negros retratados na obra no contexto histórico da década de 1930; 

 

2.2.2 Reconhecer na fonte de pesquisa características, ações, conceitos e outras 

formas de personalização dos personagens negros em relação às noções de 

identidade negra e resistência negra como categorias de análise; 

 

2.2.3 Caracterizar como a literatura e a historiografia avaliam a questão da 

identidade e da resistência negra no contexto e como esta definição influencia as 

interpretações atuais sobre o tema, bem como as do autor da literatura que serve de 

documento para o presente estudo. 

 

 

3 PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADE 

  

Para o desenvolvimento do trabalho, as tarefas foram distribuídas em um 

cronograma mensal para atingir os propósitos da pesquisa abordada. Deste modo, 

as atividades de pesquisa possuem três fases. Na primeira fase, será realizada a 

pesquisa bibliográfica, para tanto, serão necessárias consultas em acervos das 

bibliotecas Milton Soldani Filho da Universidade Santo Amaro – UNISA e Biblioteca 

Municipal Mario de Andrade e, também, bancos de dados disponíveis on-line como 

Scielo. Com a realização desta primeira fase, será possível apontar obras de 

atualização e referência para assim ampliar a fundamentação teórica da pesquisa 

em questão. 

A segunda fase intenciona contextualizar o material encontrado a partir do 

levantamento de fontes das quais a pesquisa se apoiará com o tema identidade e 

resistência negra no âmbito da literatura e da história, nesse caso, sobretudo os 

trabalhos que abordem o contexto da década de 1930. Nesta etapa, serão 

selecionados artigos científicos e realizadas leituras e fichamento das fontes e 

referências selecionadas, bem como participação no Grupo de Pesquisas com 

orientações colegiadas e, também, apresentação no Congresso da UNISA.  



Na terceira etapa o foco da pesquisa será a redação do relatório final de 

pesquisa, guiado na produção do texto científico, com as normas prescritas pela 

UNISA, assim como o encaminhamento de artigo para publicação e apresentação 

dos resultados em eventos de natureza científica. 

 

 

3.1 - Cronograma de Atividades 
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Levantamento 
da bibliografia 
clássica, de 
referência e 
atualização 
 

X X X X X X X X X X  

 

Fichamento das 
referências 
 

 X X X X X X X X X  
 

Seleção das 
fontes primárias 

  X X X X X X X   
 

Análise das 
fontes primárias 

   X X X X X X   
 

Participação em 
eventos 
científicos 

         X X 
 

Escrita de artigo    X X X X X X X  
 

Apresentação 
do texto para 
orientação 

         X X 
 

Entrega de 
texto final  

          X 
 

Defesa do TCC            
X 



4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa proposta tem como fonte o romance de José Américo de Almeida, 

‘A Bagaceira’, publicado originalmente em 1928 pela Imprensa Oficial da Paraíba. 

Trata-se de um romance literário considerado o livro inaugural do movimento 

chamado Geração de 30 ou segunda geração do Modernismo brasileiro. A fonte 

analisada durante o desenvolvimento da pesquisa constitui-se na quinta edição do 

romance, lançado pela Adersen Editores no ano de 1933.  

Como método de pesquisa, será utilizado como referência a proposta de 

Laurence Bardin (2011) caracterizada como ‘Análise de Conteúdo’. A autora 

evidencia a pesquisa científica a partir do método concreto e operacional de 

investigação, onde o potencial metodológico pode ser empregado por jornalistas, 

linguistas, sociólogos, historiadores ou outras especialidades. Segundo Bardin 

(2011), o interesse está na compreensão das palavras e dos discursos para 

interpretar opiniões, estereótipos, transformações individuais e sociais. Assim, 

Bardin afirma que “Este livro pretende ser um manual, um guia, um prontuário. Tem 

por objetivo explicar o mais simplesmente possível o que é hoje a análise de 

conteúdo e a utilidade que pode ter nas ciências humanas’’. (BARDIN, 2011, p. 16) 

A análise de conteúdo como conjunto de técnicas de análise de comunicação 

tem por base quatro etapas de organização, sendo a primeira história e teoria, ou 

seja, contato com o material bruto, sendo feita uma leitura do que será analisado. A 

segunda etapa é a parte prática, onde é feita a demarcação do que será analisado 

nos documentos. A terceira parte são os métodos, formulando hipóteses e objetivos 

do que se quer analisar nos textos, e a quarta e última etapa são as técnicas, 

referenciando índices e elaborando indicadores dos documentos que serão 

analisados. 

 

 

5 FORMA DE ANÁLISE E RESULTADO 

 

A forma de análise dos resultados será realizada através da interpretação na 

perspectiva de Stuart Hall (2005) no que diz respeito à formação da identidade do 

sujeito, uma vez que a identidade cultural é o conjunto vivo de relações sociais que 

estabelece valores entre os membros da sociedade e , tendo em vista que a 



transformação das relações está intimamente ligada ao modo como o sujeito se 

enxerga, desta maneira Hall nos diz: 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (2005, p. 13) 

 

A coerência da crítica de Hall (2005) em relação à identidade unificada se 

baseia nas diferenças de etnia e gênero em uma mesma nação, que devido à 

globalização ocorreram vários deslocamentos com essas identidades culturais 

nacionais, transformando-as em identidades regionais e locais, passando para um 

hibridismo cultural suscitado pela migração de populações, ou seja, essas mudanças 

que são movidas por encontros e desencontros reforçam a ideia de que não 

possuímos uma identidade e sim uma identificação que é suscetível de 

transformação e mudança. Ortiz (2006, p. 137) nos diz: ‘’ a identidade é uma 

entidade abstrata sem existência real, muito embora indispensável como ponto de 

referência’’. Entendemos desta forma que, a busca de uma identidade nacional se 

traduz na essência de uma construção de uma nacionalidade. A pesquisa dos 

processos identitários de uma etnia remonta na desconstrução de paradigmas para 

que possamos compreender as representações que transformam os sujeitos, os 

espaços e as culturas, uma vez que a modificação é constante.  
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