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Este capítulo é resultado de uma pesquisa sobre a representação do negro na 

Literatura a partir do romance nordestino “A bagaceira” (1933), de José Américo de 

Almeida. O interesse nos estudos identitários do negro na Literatura Brasileira se justifica, 

neste trabalho, com a preocupação em evidenciar a complexidade e a responsabilidade 

da sociedade no processo de construção e reconstrução de identidades. Se por um lado a 

literatura é ficção, por outro, é também realidade, uma vez que pode ser, 

concomitantemente, fantasiosa e realista. 

Em “A bagaceira”, José Américo é como um porta voz de seu tempo. O autor vale-

se da Literatura não somente para descrever, mas para analisar e criticar a sociedade e a 

cultura de sua época. Ao criticar e analisar a sociedade que narra, o romancista contribui 

para problematizar e propiciar maior conhecimento histórico, social, político e cultural. O 

papel da Literatura também pode ser pensado na perspectiva de construtora do 

pensamento social. Para Antônio Candido (1989), por exemplo, a Literatura é um direito 

inalienável de todos, trata-se de um processo de humanização. 

Desse modo, este estudo busca responder de que modo a obra “A bagaceira” 

representa a identidade negra no contexto histórico que o romance evoca. A pesquisa 

objetiva analisar criticamente a representação do negro na literatura apresentada para, 

assim, reconhecer seu impacto na elucidação da identidade e da agência negra no 

contexto histórico do qual se serve a narrativa ficcional. Integram ainda os objetivos deste 

trabalho: 1) realizar uma leitura sistemática da obra de José Américo de Almeida para, 

assim, identificar como o autor representa identidade e agência em personagens negros 

retratados na obra, no contexto histórico da década de 1930; 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 agência negra como 

categorias de análise; 3)  caracterizar como a Literatura e a Historiografia avaliam a 

questão da identidade e da agência 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; 4) analisar o corpus na perspectiva da Análise do 

Conteúdo. 



Os motivos que justificam este estudo no âmbito interdisciplinar de pesquisa no 

campo da História, Literatura e dos estudos identitários, remetem à necessidade e a 

importância em compreender a formação histórica da identidade negra na sociedade e de 

como foi visto e criado o processo de agência desta etnia no início do século XX, em um 

país de origem escravocrata que nega, muitas vezes, esta herança. Entre outros fatores, 

a 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 (SARAIVA, 2018). Deste modo, 

considerando a perspectiva interdisciplinar, faz-se necessário o entendimento da 

concepção da identidade negra e da construção social da resistência desta etnia. 

Entre os aspectos metodológicos que orientam este estudo, destaca-se que 

o corpus é a obra “A bagaceira”, mais especificamente a 5ª edição do romance, publicada 

pela Andersen-Editores, em 1933. A definição do corpus se deu por meio de regra de 

representatividade, uma vez que se constitui para Literatura Nacional um marco histórico 

por tratar-se do início do Modernismo Brasileiro e dos romances i regionalistas. Em 2018 

foi lançada a 4 3 ª edição de “A bagaceira”. Para além dos relacionamentos afetivos 

descritos por José Américo de Almeida, o livro delineia a imagem de uma sociedade 

desigual, cujas relações entre homens e mulheres de ambientes distintos, sertanejos e 

negros convivem unidos por uma situação adversa que os fez cruzar os caminhos. Desta 

forma, é possível analisar e buscar entender as relações sociais que se formaram no 

nordeste brasileiro a partir do início do século XX, na interface entre negro e Literatura. 

Para preservar o caráter histórico, quando se trata de citação direta, manteve-se a grafia 

adotada à época da edição. 

Quanto a análise do corpus, utilizou-se 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, cujo 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. A Análise de Conteúdo, como conjunto de técnicas, tem por base 

quatro etapas de organização, sendo a primeira História e Teoria, ou seja, contato com o 

material bruto realizando a leitura do que será analisado. A segunda etapa é a parte 

prática, momento em que 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 analisados. Em síntese, a análise de conteúdo tem por 

objetivo trabalhar o conteúdo do texto através da materialidade linguística, analisando 

dados através de categorização e interpretação dos mesmos. 

Considerando os pressupostos da Análise do Conteúdo, a estratégia metodológica 

se deu a partir dos seguintes desdobramentos: 1) leitura flutuante do corpus trabalhado, 

“A bagaceira”, como primeiro contato com o documento analisado; 2) leitura sistemática 

de “O negro na ficção brasileira”, de Gregory Rabassa, obra que originou a proposição 

deste estudo, na relação com o projeto “O negro na literatura” ii; 3) a aplicação da Análise 

de Conteúdo com maior ênfase na abordagem qualitativa.  

  

O AUTOR E SUA OBRA 

  

José Américo de Almeida (1887-1980) nasceu no estado da Paraíba. Proveniente 

de uma família culta e de forte influência política em seu estado, aprendeu latim ainda 

quando criança e na juventude ingressou no curso de Direito da Faculdade de Recife. 

Posteriormente ao seu bacharelado, exerceu a carreira de Promotor Público e ainda, na 

área jurídica, foi Procurador Geral do Estado da Paraíba e Consultor Jurídico Estadual. 

Teve uma breve passagem pelo jornalismo como editor do jornal O Correio da Serra, 

além de ter seus sonetos publicados no diário da capital paraibana “A união”. 

O autor também se dedicou aos estudos de economia, política, sociologia, 

geografia e literatura. Seu primeiro livro foi publicado no ano de 1922, “Reflexões de uma 

cabra”. Anos depois, em 1928, “A bagaceira” foi lançada. A obra foi reconhecida como um 

marco para a Literatura Nacional por retratar seus personagens com veracidade, por 

exaltar as paisagens do nordeste brasileiro e também por dar ênfase aos seus problemas 

sociais. No mesmo ano, José Américo de Almeida assumiu o cargo de Secretário Geral 

do Estado, convidado pelo então Governador Geral da Paraíba, João Pessoa. José 

Américo participou ativamente do desenvolvimento político do país em um momento 

bastante crítico, que desencadeou a Revolta de Princesaiii, resultando no assassinato de 

João Pessoa. Na vida política, José Américo ainda exerceu os cargos de Ministro da 

Viação e Obras Públicas, foi indicado a embaixador no Vaticano, posição que não chegou 

a assumir, foi Ministro do Tribunal de Contas, candidato à Presidência da República em 

1937; em 1945 foi eleito Senador pela Paraíba, em 1950, Governador e, em 1952, voltou 

a ser Ministro da Viação e novamente governador, em 1954. Abandonou a vida pública 

em 1956. José Américo foi o quinto ocupante da cadeira de número 38 da Academia 



Brasileira de Letras e gozou da admiração de outros escritores contemporâneos a ele 

como, por exemplo, Jorge Amado. 

O romance foi publicado em 1928 e a narrativa se dá entre 1898 e 1915, dois 

períodos marcados pela seca. Fugindo da seca, Valentim Pereira, sua filha Soledade e o 

afilhado Pirunga, abandonam a fazendaiv do Bondó, na zona do sertão, rumo as regiões 

dos engenhos, onde encontram acolhida no engenho Marzagão, de propriedade do 

viúvo Dagoberto Marçau, pai do Lúcio. Lúcio vai passar as férias no engenho, conhece 

Soledade, e se apaixona por ela. O estudante de direito retorna à academia e quando de 

novo volta, em férias, toma conhecimento de que Valentim Pereira se encontra preso por 

ter assassinado o feitor Manuel Broca, suposto sedutor e amante de Soledade. Lúcio, já 

advogado, decide defender Valentim e comunica o pai do seu propósito, o de casar-se 

com Soledade. Dagoberto não aceita a decisão do filho, uma vez que Soledade é prima 

de Lúcio, e Dagoberto foi quem realmente a seduziu. Pirunga, tomando conhecimento dos 

fatos, comunica seu padrinho Valentim e este lhe pede, sob juramento, velar pelo 

proprietário do engenho até que ele possa executar o seu propósito: matar o verdadeiro 

sedutor de sua filha. Na sequência, Soledade e Dagoberto, acompanhados por Pirunga, 

partem do engenho rumo a fazenda do Bondó. Cavalgando pelos tabuleiros da fazenda, 

Pirunga provoca a morte do senhor do engenho Marzagão, engenho este herdado por 

Lúcio, com a morte do pai. Em 1915, por outro período de seca, Soledade, já com a 

beleza destruída pelo tempo, vai ao encontro de Lúcio, para lhe entregar o filho, fruto do 

seu amor com Dagoberto. 

No romance, Lucio tem fortes aspirações a mudanças positivas para os brejeiros e 

para os sertanejos migrantes que moram e trabalham no engenho Marzagão. O Marzagão 

não é apenas o local onde a maior parte da história acontece, o engenho pode ser 

considerado também como um personagem ímpar da narrativa, pois é nele que as 

personagens se envolvem em dilemas morais, éticos e passam por transformações que 

mudam o curso de suas vidas. Retratando com realismo a vida dos personagens, é 

possível identificar a representação do nordestino que vai muito além de escravizados ou 

fugitivos da aridez do sertão e, consequentemente, da fome. Em sua trajetória de vida, 

Almeida foi muito obstinado a fazer mudanças sociais que beneficiassem e alterassem o 

curso de vida de seus conterrâneos. É possível observar características revolucionárias 

tanto no autor quanto em seu personagem principal, Lucio, que, não por acaso, é 

advogado, assim como o literato.  

A linguagem empregada por José Américo também merece destaque à parte. 

Sobre isto, Tristão de Athayde, autor que prefacia a 12 edição de “A bagaceira” pondera: 



  

[...] todo o livro é escrito em brasileiro. Ora culto, ora bárbaro, mas sempre 
em brasileiro, sem transcrição brusca e artificial entre a linguagem dos que 
sabem e a dos que não sabem. Uma língua só é nova, em todas as suas 
gradações. De um sabor e de uma vida admiráveis. (ATHAYDE, 1972. p. 
92). 

  

Fator de importância essencial para que este romance tenha sido considerado 

marco fundamental do regionalismo brasileiro, a linguagem empregada para descrever o 

discurso dos personagens com vocabulário mais simplório, como o brejeiro ou o 

sertanejo, descreve a sociedade nordestina e sua cultura popular com expressões únicas 

que retratam as marcas socioculturais de uma região que pouco era representada até 

então em romances de destaque da Literatura Brasileira. A escolha do nome da obra: “A 

bagaceira’’ significa, literalmente, a área em torno dos engenhos de açúcar cujo bagaço 

da cana moída é espalhado para que seque e, posteriormente, seja utilizado como 

combustível nas fornalhas, porém, no sentido metafórico, “bagaceira’’ tem o significado de 

esculhambação, de algo estragadov. 

A transformação dos personagens no decorrer da narrativa se dá em meio ao caos 

criado com a chegada dos retirantes ao engenho, modificando significativamente suas 

trajetórias de vida. Rabassa (1965) coloca em evidência que, além das diferenças 

circunstanciais entre sertanejos e os habitantes das plantações, a questão das diferenças 

raciais também tomou relevo. A obra evidencia as diferenças culturais entre espaços 

dentro do próprio Nordeste: os nordestinos do brejo (os brejeiros), e os do sertão (os 

sertanejos), como afirma Rabassa (1965, p. 139), “Dêsse modo [a obra], é mais o estudo 

das relações entre homens de dois ambientes diferentes, unidos na adversidade. Em 

certo sentido, é uma síntese da vida no nordeste.” (grifos nossos). 

  

O NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA   

 

O negro figura na Literatura Brasileira como personagem constante, representado 

geralmente de forma pejorativa. O impacto que a escravidão causou na sociedade 

brasileira, e como isto a tem transformado, foi e continua sendo assunto muito discutido. A 

este respeito Gregory Rabassa (1965) nos diz em seu livro que as primeiras crônicas 

brasileiras, que eram destinadas a educação e elucidação aos europeus, já em 1553, tem 

em José de Anchieta o principal nome de destaque da época. Este transcrevia sobre os 

indígenas e também sobre o aumento do número de escravizados negros que chegavam 

ao Brasil. 



Figuras lendárias também fizeram parte da construção da Literatura Brasileira, 

como Henrique Dias, um soldado nascido em Pernambuco e que se ofereceu 

voluntariamente para lutar contra a invasão holandesa; Calabar, outro soldado que 

favoreceu os holandeses passando informações valiosas para que eles invadissem a 

região Nordeste e perseguissem Zumbi, importante herói da resistência escrava. Também 

figuram neste rol, o escritor português que fixou residência no Brasil de 1619 a 1697, 

padre Antônio Vieira, um dos primeiros autores a fazer referência de negros em livros. 

Vieira defendia o fim da escravidão indígena e se posicionava contra a escravidão negra, 

pois a via como substituta à indígena. Gregório de Matos (1636-1696), escritor barroco 

nascido na Bahia, também encontra-se entre os autores brasileiros a descrever negros 

em suas obras. 

A partir do século XVIII, com escritores influenciados pelas ideias iluministas de 

Montesquieu (1689-1755), começa a surgir na Literatura movimentos contrários a 

escravidão negra, com destaque para José Basílio da Gama, José de Santa Rita Durão, 

Cláudio Manoel da Costa, Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga. A partir destes 

literatos, o negro começou a ser retratado algumas vezes como herói, nobre, e teve suas 

raízes culturais africanas descritas de forma não, ou, menos pejorativa. 

Nessa perspectiva, Gregory Rabassa (1922-2016), importante tradutor literário 

norte americano, deu visibilidade a tais questões. Trabalhou principalmente com obras em 

espanhol e português, produzindo versões em inglês de alguns dos principais escritores 

latino americanos como Machado de Assis, Gabriel Garcia Márquez e Jorge Amado.  Em 

1965, é lançado no Brasil o livro de sua autoria “O Negro na Ficção Brasileira”. Rabassa 

faz um compilado das principais obras lançadas no país após 1888, analisando de forma 

profunda como são retratados esses personagens, possibilitando, assim, a compreensão 

da representação cultural deste povo na Literatura Nacional. 

Um aspecto importante assinalado por Rabassa é que trabalhar a identificação de 

negros na Literatura Brasileira é um trabalho árduo, uma vez que grande parte dos 

escritores não leva em conta a questão racial em suas histórias. O autor ressalta que 

quando não é explicitado que o personagem é negro, deduz-se, quando este é retratado, 

como pobre, pois ‘’[...] as diferenças de classe são muitas vezes sobrepostas a questões 

raciais e há uma diferença que praticamente iguala o rico ao branco e o pobre ao preto ou 

mestiço’’ (RABASSA, 1965, p. 127). A partir desta constatação, é possível observar que o 

racismo estrutural no Brasil faz com que estereótipos sejam criados e perpetuados por 

gerações. Em “Da raça à cultura: a mestiçagem nacional” (2006), Ortiz nos lembra que, 

até a Abolição, o negro não existia enquanto cidadão, e sua ausência no plano literário 



era fato. Conforme o autor, “[...] A escravidão colocava limites epistemológicos para o 

desenvolvimento pleno da atividade intelectual. Somente com o movimento abolicionista e 

as transformações profundas por que passa a sociedade é que o negro é integrado às 

preocupações nacionais.” (ORTIZ, 2006, p. 38). Para observar as questões sinalizadas, 

basta percorrer os caminhos da historiografia literária e constatar a existência de lacunas 

e omissões que apontam para a recusa de muitas vozes, muitas vezes caracterizadas 

como desqualificadas e marginalizadas. 

Em busca da identidade nacional, a literatura no século XIX representou uma 

sociedade que almejava acompanhar a modernidade do continente europeu. Carvalho 

(2009) destaca que até o início do século XX as diferentes etnias não receberam qualquer 

forma de reconhecimento que pudesse ser vislumbrado através da Literatura. A 

representação do negro, via de regra, era dócil, submisso, carnal, exceto a literatura de 

Lima Barreto e Solano Lopes, escritores que não desprestigiaram as atuações e vitórias 

das etnias diferenciadas até o início do século XX. Compreender a representatividade do 

negro na Literatura Brasileira requer analisar de que forma o negro encontra-se, ou não, 

presente, incluído. De modo recorrente, a sociedade tem assumido um padrão 

eurocêntrico, mesmo de forma involuntária, quando se trata de produção literária negra; 

isso não se mostra diferente, muito pelo contrário, a Literatura tem contribuído para 

reforçar esse padrão. A Literatura assume um papel imprescindível no que diz respeito à 

identidade e à representatividade, papel esse que, infelizmente, nem sempre foi bem 

desempenhado, contribuindo muitas vezes para reforçar estereótipos negativos e causar 

problemas de identidade na população negra. 

  

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NO ROMANCE “A BAGACEIRA’’ 

  

  

Com a finalidade de responder ao problema e aos objetivos a que se propôs este 

estudo, a estratégia metodológica adotada se deu por meio da análise categorial, 

conforme propõe Bardin (2010). Essa análise consiste no desmembramento do texto em 

categoriais, uma vez que se destina a observar valores, opiniões e crenças por meio de 

dados qualitativos. Elegeu-se por categorias iniciais as primeiras impressões do contexto 

estudado. Desse modo definimos a obra e o autor, verificando, inclusive, o 

posicionamento do narrador e a semelhança com o perfil do autor, relacionando as 

categorias ao referencial teórico. Almejando o refinamento da análise dos dados, a 

próxima fase foi definir as categorias intermediárias, que consistiu na compreensão da 



narrativa, em especial no perfil dos protagonistas da narrativa. As categorias 

finais resultaram em três: a etimologia dos nomes das personagens negras; os adjetivos 

usados para os negros na obra; os diálogos estabelecidos por essas personagens. As 

categorias finais são analisadas articulando-as entre e si e, também, ao referencial 

teórico, cujos principais conceitos são identidade e agência. Considerando os 

pressupostos da Análise do Conteúdo, a codificação, ou seja, a transformação dos dados 

brutos em dados sistemáticos tem por finalidade verificar as características do material 

selecionado em diálogo com o referencial teórico. De forma que o recorte feito 

inicialmente foi o romance e, na sequência, a eleição de unidades de 

registro categorizadas do seguinte modo: personagens negros com nomes; diálogo de 

personagens negros na obra e; adjetivos usados para caracterizar os negros. No que 

concerne às unidades de contexto, identifica-se o modo de nomear as personagens 

negras e registra-se o contexto em que essas personagens aparecem. 

Cabe salientar que a 5ª edição de “A bagaceira” contém 303 páginasvi. Quanto aos 

diálogos estabelecidos por personagens negras na obra, a frequência é de apenas 29 

vezes. Quantitativamente é possível inferir um desequilíbrio tanto na frequência dos 

diálogos (29 vezes), quanto no uso de adjetivos, isto é, na categorização sintática (11 

vezes). Convém destacar, também, a análise na perspectiva qualitativa articulada ao 

aporte teórico. O quadro a seguir ilustra detalhadamente as referidas categorias. 

  

QUADRO 1: Análise do Conteúdo – Codificação 

  

Unidade de registro Frequência Unidade de contexto 

1) Personagens negros com 
nomes 

03 

Miloga (p. 20, primeira aparição); 
João Troçulho (p. 37, primeira 
aparição); 
Latomia (p. 42, primeira aparição). 

2) Diálogo de personagens 
negros na obra 

29 

p. 42; 43; 44; 87; 88; 89; 91; 92; 97; 
113; 115; 131; 136; 137; 158; 161; 162; 
163; 164; 182; 199; 202; 214; 218; 221; 
226; 232; 233; 285. 

3) Adjetivos usados para negros 11 

p. 41 (anuns - Pássaro grande 
comedor de carrapatos); 
 
p.84 (sostras multiparas - mulher feia 
parideira); apetecível; virgens morenas 
viçosas; 
 
p.85 mulatinhas de lábios roxos; 
negrotas oleosas; borboletas escuras; 
cravos vermelhos; 
 



p.86 gente miserabilíssima; feia; 
safada; 
 
p.87 negrota; 
 
p.88 vedoias (malandros); 
 
p.89 caxexa (raquítica); p.90 dama 
(prostituta); 
 
p.91 bangala fumenga (zé ninguém); 
 
p. 92 camumbembe (vagabundo); 
 
p. 92 escórias da mestiçagem; 
 
p.161 mulataria. 

Fonte: As autoras, 2019. 

  

No que diz respeito às personagens negras do romance, vale salientar que toda e 

qualquer identidade é resultante de um processo, de uma construção, portanto, todo e 

qualquer indivíduo é um fenômeno social. Essa construção pode ser entendida desde a 

prática social de atribuir o nome a uma pessoa. O nome da pessoa se constitui uma das 

primeiras noções de identidade, afinal, substantivo é a palavra que designa o ser, que o 

nomeia. Em uma narrativa, por exemplo, há numerosas maneiras de caracterizar um 

personagem. Em “Dramaturgia: a construção do personagem”, Pallottini (1989) propõe 

que sejam observados aspectos como constituição psicológica, afetividade, emoção, 

sentimentos, força de vontade, defeitos e virtudes marcantes. A autora considera ainda a 

caracterização do personagem em relação à sociedade: classe social, profissão, 

relacionamentos amorosos, família, amizade, religião, convicções políticas. Tudo isso 

possibilita a construção do perfil do personagem e a identidade de um indivíduo, de um 

grupo. 

O caráter relacional da identidade se torna evidente quando uma pessoa se narra, 

quando ela diz quem é, em um esforço de definir-se; consequentemente outros atores 

sociais emergem em sua narrativa. Essa narrativa, esse definir-se, ocorrem por meio de 

marcações discursivas, a partir de um conjunto de relações com outros elementos na 

semelhança, mas também na diferença. No contexto do romance, ser sertanejo é não ser 

brejeiro. A condição de ser “apenas” sertanejo diz muito pouco sobre o sujeito, mas ser 

sertanejo a partir de uma relação estabelecida entre si mesmo e outros sertanejos, ou 

ainda, entre sertanejos e brejeiros, significa dizer quem se é em relação a outros objetos. 

Há que se considerar, ainda, que sujeitos e grupos se constituem a partir das mais 

diversas relações, como já apontado por Pallotini no que se refere a personagens. 



Indivíduos e grupos se identificam, ou não, com uma religião, escolas, agremiações 

esportivas, com um estilo de vida, de música, de alimento, etc. Esse caráter relacional 

opera na construção da identidade uma vez que é resultado das relações estabelecidas. 

Desse modo, a definição de quem se é e quem se pode ser encontra-se muito mais 

próxima desse caráter relacional que de uma definição essencial de quem se é em si 

mesmo. “O que está em jogo é exatamente a articulação desses dois processos 

complexos, mas autônomos: a identidade de uma pessoa não é feita à sua revelia; no 

entanto, não podemos prescindir dos outros para forjar nossa própria identidade.” 

(DUBAR, 2005, p. 141). 

Retomando Pallotini, a autora também destaca o nome como uma característica 

fundamental do personagem. Aliás, o nome é uma das primeiras noções de identidade do 

indivíduo, cuja representação evoca uma relação direta com os mecanismos da 

linguagem. Isso porque apenas a linguagem tem a capacidade de tornar presente um 

ausente, de destacar as relações explícitas e implícitas no exato momento em que o 

evoca. Ao pronunciarmos o nome, fazemos com que ele se torne presente, mesmo que 

esteja ausente. Nesse sentido, a representação é uma referência direta, uma vez que 

propicia evocar a “natureza” do objeto e do sujeito. 

  Entre as personagens do romance, é possível verificar apenas três personagens 

negras identificadas por seus nomesvii: 1) João Troçulho, brejeiro, cujo maior desejo era 

comer até matar a fome; 2) Latomia, brejeiro, empregado do senhor do engenho e; 3) 

Milonga, mãe preta, doméstica da fazenda. Há outras personagens negras, porém sem 

referências a nomes e com baixa representatividade na narrativa. Rabassa (1965), ao se 

referir sobre o modo como os romancistas representam o negro na ficção brasileira, 

observa que “[...] tendem a ser mais descritivos que narrativos. Para muitos deles, a 

questão racial é de tão pouca importância que se torna muitas vezes difícil deduzir a raça 

de vários personagens [...]” (p. 24). José Américo mostra-se bastante criterioso na eleição 

dos nomes de seus personagens. Certamente que não se trata de algo casual, uma vez 

que nomear é produzir significados, afinal, “[...] Quem tem o poder de representar, tem o 

poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, p.91). 

O personagem João carrega em seu sobrenome a noção pejorativa de troçulho, 

que se aproxima de acepções como troço; cagalhão; porção de excremento de 

consistência sólida. Troço é o mesmo que 

“pedaço de matéria fecal mais ou menos sólida”. Quando, através da linguagem, 

representamos “troçulho”, por exemplo, evocamos mais um conceito que simplesmente 

um substantivo. A representação extrapola a materialidade das coisas, visto que 



representação se relaciona com a dimensão simbólica dos gestos e das palavras. Outra 

personagem negra do romance é o trabalhador Latomia, que também tem em seu nome 

uma conotação pejorativa. O dicionárioviii atribui os seguintes sinônimos ao termo Latomia: 

canto monótono; queixume, choradeira; barulho, ruído; conversa fiada. 

Milonga, outra personagem negra, é nomeada como “mãe preta”. O 

dicionárioix apresenta o registro Milonga com os seguintes 

sinônimos:  malandragem,  mentira,  engano, dissimulação, sofisma. Milonga também é 

um estilo de música tradicional em várias partes da América Latina e na Espanha. Lélia 

Gonzalez, em “Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira” (1980), analisou as origens das 

representações das mulheres negras que predominam na cultura brasileira. A autora 

considerou dois estereótipos que estruturam e retroalimentam o mito da democracia 

racial: a mulata e a mãe preta. Gonzalez recorre aos aportes teóricos de Lacan a partir do 

conceito de infante - que corresponde àqueles que não possuem fala própria, que não é 

sujeito do seu próprio discurso – e discute algumas formações discursivas, tais como: 

mãe preta, mulata, nega maluca, etc. Além de Lacan, a autora estabelece diálogos com 

Frantz Fanon, para problematizar o processo pelo qual o reforço dos estereótipos da 

mulata e da mãe preta relaciona-se às identificações imaginárias e aos mecanismos 

psíquicos do colonizado na superioridade que esse atribui ao colonizador. Tal 

infantilização engloba desde o servilismo e a humildade subalterna até as caricaturas do 

“crioulo doido” e da “nega maluca”. 

No que concerne à representatividade dos diálogos estabelecidos pelas 

personagens negras, conforme pode ser verificado no Quadro 1, elas só começam a 

surgir no romance a partir da página 20. Milonga, a “mãe preta”, é a primeira personagem 

negra a surgir no romance; no entanto, sua presença ocorre sem fala alguma, surge 

atendendo a um chamado do senhor do engenho, que ordena que traga água aos 

retirantes: 

  

- Milonga, olha aqui! (ALMEIDA, 1933, p.20). 

  

A personagem João Troçulho também não chega a estabelecer nem um diálogo. 

Seu perfil inicial é traçado pelo narrador que, em um discurso indireto, "conta" o que a 

personagem disse: 

 

João Troçulho lamentava que não fosse cana madura. As 
folhas velhas cortavam-lhe a cara, mas, quando o feitor 
dava as costas, ele se agachava e mordia com casca e 



tudo, feito guaxinim.’’ (ALMEIDA, 1933, p. 37, grifos 

nossos). 

  

Entre as personagens negras, Latomia é a única que, ao surgir inicialmente na 

narrativa, chega a emitir uma frase com o recurso do discurso direto. 

  

Broca advertiu a Latomia: 
- Você deixou mato na praça! 
E o mulato: 
- É um matin, - comendo, assim, pelo menos, uma silaba. (ALMEIDA, 1933, p. 
42, grifos nossos). 

  

 Ao comentar os modos de linguagem de Latomia, José Américo, na sua condição 

de narrador, evidencia como se moldam as vozes das personagens na construção de um 

discurso social. “A bagaceira” é entendida como um exemplo de construção literária, cujo 

autor, além de assumir sua condição de erudito, assume também o dever de resgatar os 

excluídos socialmente. Desse modo, evidencia práticas sociais das personagens, a 

exemplo da linguagem coloquial. Isto se encontra em consonância com o papel da 

Literatura observado por Candido (1972), a Literatura imbuída de representar uma dada 

realidade social e humana, conforme pode ser observada também, nas condições de 

trabalho no engenho. 

 

Troçulho acudiu: 
- Formiga não é nada: frieira é que ella. Aí é que pé vira toucinho. 
Valentim notou, então, que todos trabalhavam descalços. 

(ALMEIDA, 1933, p. 44, grifos nossos). 

  

Na figura 1 observamos a predominância de adjetivos que remetem a animais e 

que também fazem alusão de cunho sexual. Evidencia-se, desse modo, conforme os 

pressupostos da Análise do Conteúdo, a categoria principal relativa aos adjetivos 

utilizados para nomear o negro. 

  

FIGURA 1: 
Nuvens de 
palavras – 
Categorização 
sintática do negro 
em “A bagaceira” 
 
  

  

 



  

   

  

  

  

 

 

 
 

Fonte: As autoras, 2019. 
  

No fragmento a seguir, Rabassa (1965, p. 99) explicita a representação dos negros 

por autores no período escravocrata. 

 

Na literatura produzida no Brasil até 1888, o negro apareceu em papéis 
diversos e sob ângulos diferentes. Os primeiros escritos geralmente 
incluíam polêmicas contra ou a favor da escravidão, corrente que iria 
contribuir com obras até a abolição e, mesmo depois disso, em 
retrospectos. Como pessoa, o negro foi descrito como quase tudo cabível 

na escala humana de interpretação: uma figura semelhante a feras, que 
servia apenas para o trabalho pesado, um selvagem em que não se pode 
confiar e que se revoltará na primeira oportunidade, um herói lutando 
contra uma opressão injusta, um servo fiel imbuído de grande amor por 
seu senhor, uma figura exótica que desperta desejo, um pobre ser humano 
rebaixado de seus anseios justos devido a uma instituição iníqua. Em 
poucas palavras, o negro apareceu sob quase todos os ângulos 
concebíveis pelos autores que dele se ocuparam (grifos nossos). 

  

  

Ainda que o fragmento faça menção ao período anterior a escravidão, observamos 

que na obra de José Américo de Almeida, mesmo após a abolição, adjetivos pejorativos 

continuavam sendo utilizados para nomear os negros. Em “O negro na ficção brasileira” 

(1965), Rabassa descreve o romance “A bagaceira” como “a síntese da vida no nordeste”, 

e descreve o papel do negro como de suma importância para entender as complexidades 

de uma região tão rica e de uma cultura peculiar às demais do Brasil. A obra de Rabassa 

contribui na compreensão dos processos de formação de identidade do povo negro 

nordestino. Os personagens negros da obra são ex-escravizados que permaneceram na 

fazenda, mesmo após ela ser abolida (1888). O tempo cronológico do romance 

corresponde a uma década após a abolição  e, ainda assim, é possível notar o ranço da 

escravidão nos modos  como os personagens relacionam-se entre si, tanto no que se 

refere aos trabalhadores da fazenda, quanto entre o senhor do engenho, tratando-os 



ainda como posse, pois carregavam em si um ‘’servilismo hereditário’’ (ALMEIDA, 1933, 

p. 38). 

A historiadora Maria Helena Pereira Toledo Machado (2017) esclarece que essa 

fidelização do trabalhador ao seu patrão se deu pelos obstáculos impostos na época, 

como por exemplo, as prisões por vadiagem e dificuldades de deslocamento, uma vez 

que tornava o negro presa fácil de uma relação de trabalho abusiva e muitas vezes mais 

estritas do que a própria condição do trabalho escravo. João Troçulho é a personificação 

desse brejeiro, filho de escravizados, com uma submissão desvelada, cujo maior desejo 

era ‘’comer até matar a vontade’’(p. 162); trabalhava no canavial e fortalecia com seu jeito 

simples a máxima de Dagoberto Marçal, senhor do engenho: “- Pobre de barriga cheia, 

Deus te livre!...’’ (ALMEIDA, 1933, p.162). 

Tal excerto tem relação de equivalência com a célebre frase do autor no prefácio 

“Antes que me falem”: “Há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto: é não 

ter o que comer na terra de Chanaan” (1933, Prefácio). O autor parte do pressuposto que 

morrer de fome no deserto seja algo que, de algum modo, é esperado, mas em Canaã, 

nãox. Este estereótipo criado por José Américo de Almeida na figura de Troçulho tem 

relação com o que argumenta Stuart Hall sobre identidades culturais e cultura nacional: 

“Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e 

organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos.’’ (HALL. 

2005, p.50). A concepção de cultura como um conjunto de significados partilhados é o 

ponto de partida de Hall (2005) sobre o funcionamento da linguagem como processo de 

significação. Conforme o autor, se a linguagem atribui sentido, os significados só podem 

ser partilhados por meio do acesso comum à linguagem, como um sistema de 

representação. Assim, a representação por meio da linguagem é basilar para os 

processos pelos quais é produzido o significado. O que dizemos, pensamos e sentimos, 

isto é, o uso que fazemos das coisas, como as representamos e como atribuímos 

significado (HALL, 2005). Desse modo, somos constituídos por representações, sendo 

essencial compreendermos o mundo por esse viés em que as mudanças ocorrem, as 

culturas se emaranham e as certezas são instáveis. Tal ideia, de se fazer pertencer a um 

meio social, é construída com um discurso para padronizar comportamentos e vai ao 

encontro do que Benedict Anderson (2008) nomeia de comunidade imaginada, ou seja, 

como grupos sociais se adaptam culturalmente em novos ambientes para que haja uma 

hegemonia de pensamentos e ações, criando um ideário nacionalista com valores 

simbólicos. 



A padronização de comportamento foi extremamente benéfica para que houvesse 

a continuação da sujeição gerada pela escravidão, e que era tão presente nos primeiros 

anos retratados no romance de José Américo, pois havia a necessidade de manter os ex-

escravizados com baixos custos para a mão de obra da fazenda. Machado (2017) 

ressalta que, devido aos obstáculos impostos às pessoas nessas condições, elas 

aceitavam relações de trabalho precárias e, às vezes, mais estritos que o trabalho 

escravo a que haviam se submetido anteriormente. Em uma passagem do romance, o 

senhor do engenho explicita que “o que está na terra é da terra” (p. 25), dando a entender 

que até mesmo as pessoas são propriedades dele. Com isso, José Américo expõe, em 

forma de crítica social, a primitiva estrutura de trabalho ainda utilizada no nordeste 

brasileiro mesmo após a abolição. 

Considerando que a identidade é uma construção, cabe destacar que a 

representação do Nordeste foi sendo produzida a partir do conjunto de características e 

estereótipos, da produção histórica do imaginário social - a exemplo da seca, sertão, 

coronel, beato, cordel, cangaceiro, migrante, engenho, cultura popular.  

  

[...] O Nordeste não é nenhuma espécie de divisão política, mas, antes de mais 
nada, uma denominação geográfica cujas fronteiras podem variar um pouco, de 
acordo com a opinião de quem o descreve. Em geral o termo é utilizado para 
incluir o território compreendido entre o estado da Bahia e o rio Amazonas 
(RABASSA, 1965, p.123). 

 

O que se quer evidenciar é que houve uma construção discursiva. A caracterização 

espacial de “A bagaceira” é feita na polarização entre sertanejos e brejeiros. A noção da 

região Nordeste, tal como é conhecida hoje, não existia quando da produção do romance. 

O Nordeste enquanto espaço territorial tem data de nascimento. Foi durante o Estado 

Novo (1937-1945) que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - criou a 

primeira Divisão Regional do Brasil, dividindo o território nacional em cinco regiões: Norte, 

Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. O ponto de partida foi a década de 20, com a 

emergência de um discurso regionalista, com Gilberto Freyre, base da invenção do 

Nordeste, e da geração de romancistas, que nos anos 1930 passaram a descrever em 

tom realista as condições de vida e os impasses da sociedade da cana-de-açúcar no 

litoral e da seca no sertão. Ortiz (2006) considera que o processo de construção da 

identidade nacional se fundamenta sempre numa interpretação e, nessa perspectiva, os 

intelectuais podem ser definidos como mediadores simbólicos, visto que contribuem 

sobremaneira para a articulação entre o particular e o universal. 



A noção de identidade não-essencialista defende que é no seio da cultura que 

ocorre a formação da identidade. A identidade compreendida como efeito de sentido, que 

tem na linguagem seus modos de produção a partir de construções imagético-discursivas 

(ALBUQUERQUE JR.); as identidades sendo construídas dentro do discurso, a partir de 

uma historicização, mas na contingência como característica, uma vez que as identidades 

podem ser mantidas ou não. 

A transformação da vida dos personagens negros do livro se deu através de 

pequenas ações que paulatinamente transformaram-se em resistência e conquistas para 

a melhoria da condição de vida destes. Pensar ex-escravizados e reduzi-los à condição 

de ex-escravos é não reconhecer que estas pessoas se esforçaram para preservar sua 

humanidade enquanto foram explorados durante séculos.  Apesar de muitas vezes serem 

retratados na obra como pessoas sem ambição, é necessário compreender que no 

contexto de sua produção, o objetivo do autor para com a obra era descrever o sertanejo 

como uma raça forte, altiva e corajosa, e o negro brejeiro como desvalorizado, refém de 

uma condição que aprisiona seu estado de espírito e não mais suas ações, foi parte 

fundamental para que ao final do livro houvesse uma inversão de papeis: 

 

Sem os fermentos da ambição que atormentam a natureza humana; 
sem os cuidados da previdência, numa vida de cada dia; sem a 
imaginação que elaborasse pressentimentos mofinos; sobretudo, 
sem tempo para pensar em ser triste – essa gente miserabilíssima 
tinha a fortuna de não se conhecer. As próprias dores físicas eram 
discretas, sem choro alto. (ALMEIDA, 1933, p. 86). 
 
 

O sujeito histórico não luta contra a sociedade, mas através das ocasiões 

cotidianas improvisa sua condição de existência e sobrevive no sistema de opressão sem 

o confronto direto, característica da resistência (JOHNSON, 2003). Citando Karl Marx, 

Johnson resgata a concepção materialista da história: o homem faz sua própria história 

não do jeito que deseja, o faz sob circunstâncias que não são estabelecidas por ele 

mesmo, e sim, por condições estabelecidas no passado. O contexto do pensamento de 

Marx é marcado pelas grandes mudanças causadas pelo crescente processo de 

industrialização dos países europeus. O autor presenciou o crescimento das indústrias e 

fábricas, o inchamento dos meios urbanos e, consequentemente, o aumento vertiginoso 

das desigualdades sociais.  

Desta forma, pensar o núcleo de negros no romance de José Américo de Almeida 

é compreender que o autor apresentou condições para o emprego do conceito de agência 



durante o decorrer da história, uma vez que é possível identificar redes de apoio entre os 

personagens para garantirem sua sobrevivência da melhor maneira possível: 

 

Despercebido de todos os vexames do servilismo remanescente, o 
povoleu rural desmandava-se na animação barulhenta. Parecia que o 
problema da felicidade se resolvia nessa diversão agreste. Era um 
jubilo integral. Uma alegria unanime que cantava como a melhor 
música do samba. (idem, p. 85).  
 
 

Por meio de ideias progressistas e após a morte do pai, o personagem Lucio 

modernizou o Engenho Marzagão introduzindo novas técnicas agrícolas e implantando 

uma escola rural; com isto nasceu uma nova cultura de trabalho que alterou de forma 

significativa a vida das pessoas que lá viviam. O servilismo, que antes era hereditário, 

abre espaço para uma nova forma de organização de trabalho que vem junto com a 

alfabetização desse povo, que não mais era tido como passivo em relação a vida, criando 

neles uma nova perspectiva que estava vinculada a uma racionalidade capitalista 

proposta pelo desenrolar do romance e que se apresentava à época: 

  

- A vossa submissão era filha da ignorância e da miséria. Eu vos dei 
uma consciência e um braço forte para que pudésseis ser livres 
(idem, p. 285). 

  

Esta fala que o personagem Lucio profere, após os trabalhadores do engenho se 

juntarem para protestar contra a admissão de novos retirantes, exprime essa nova 

tomada de consciência de seus direitos e emancipação. Logo há uma fala significativa 

deles para com o patrão: 

 

– O caminho da felicidade que nos ensinastes vai além de vossos 
domínios (idem, p. 285). 
 

  

Dessa maneira, é possível analisar que há uma significativa quebra de paradigma 

que se estabelece nas relações de trabalho, através da resistência criada por este grupo 

de pessoas em busca de um objetivo comum: melhores condições de vida em uma 

sociedade em transição. Tal movimento evidencia o caráter móvel e fluido das 

identidades, o que torna possível verificar que indivíduos e grupo do romance também 

modificam seu comportamento. A personagem de Lúcio, em meio às diversas e diferentes 

crises, assume os desafios do engenho e se configura como um personagem reinventa 

não somente a si, mas também àqueles que estão em seu entorno. No início do romance, 



o autor representa os negros dando-lhes uma identidade correspondente à época, onde 

eram menosprezados: 

  

Chegou Soledade com o almoço. [...] Parecia uma pomba 
branca extraviada num bando de anuns pretos. [...] Os 
trabalhadores, em tiras, esmolambados, entremostravam os corpos 
oleosos. E já tinham a mostra as costas assadas no trabalho 
soalheiro. (idem, p. 41) 

  

 E, propositalmente, no decorrer da história, esses personagens passam por 

transformações identitárias que os fazem ser retratados como cidadãos pertencentes a 

uma rede de apoio criada por eles próprios, reconhecendo, assim, a agência que tanto 

fazia parte do cotidiano dessas pessoas: 

 

Riam sem ter de que; não cumprimentavam sem sorrir. [...] E o sol 
fazia-lhes visitas medicas entrando pelos rasgões dos tugúrios. 
Afinal, valia a pena viver, porque ninguém se matava. Não se dava o 
caso de um suicídio. (idem, p. 163). 
 
 

Essa tomada de consciência foi importante para o desfecho do romance, onde há 

um confronto do grupo com o então novo senhor do engenho, Lucio: “A personalidade 

restaurada era um assombro de rebeldia’’ (ALMEIDA, 1933, p. 280), trazendo-nos o 

conceito de Hall (2005) de identidade transitória e o descentramento da noção de 

identidade fixa. A noção de transitoriedade também pode ser entendida a partir das 

condições de produção do corpus analisado, uma vez que a enunciação tem por 

característica apoiar-se nos discursos como palavra em ato. 

 

NARRATIVIZAÇÕES IDENTITÁRIAS 

 

O que é o sertão brasileiro? Quem é o sertanejo? E o brejeiro? Quais as 

características dessas regiões e de seu povo?  Tais questionamentos repercutem 

diretamente na formação das identidades em questão, uma vez que parte do que somos é 

fruto de como o outro nos vê.  A busca por identidade revela de algum modo uma 

reivindicação e também seu estado de crise. A crise, em geral encontra-se relacionada 

com as mudanças estruturais e com as fragmentações das identidades modernas. Daí a 

necessidade de conhecer a formação das identidades e em quais processos encontram-

se envolvidas (HALL, 1997; BAUMAN, 2005). 



Mas, qual a representação dos negros na obra de José Américo? Redefinir a 

identidade (regional e também nacional, ou seja, de modo relacional) é parte significante 

do romance de José Américo e, possivelmente, um dos motivos pelos quais a obra foi tão 

aclamada no Movimento Modernista, haja vista que o autor pregava a transformação da 

cultura nacional, referenciando a negritude do Brasil. 

O desfecho da narrativa evidencia a preocupação do autor em redefinir a 

identidade negra e de como ela seria trabalhada a partir daquele contexto. Quando José 

Américo apresenta um grupo que se impõe, que busca seus direitos, cumpre com seus 

deveres, ele não somente constrói características positivas dos sujeitos, ele historiciza. 

Em “A bagaceira”, o autor traça paulatinamente o perfil do negro como um ator social 

capaz de contribuir com sua luta. Assim, Américo desmonta, naquele contexto, a ideia de 

que negros são pessoas com intelecto inferior. O autor sai de uma perspectiva 

essencialista de identidade, para uma construir representações identitárias não 

essencialistas, mutantes, fluídas e em constante processo e práticas de significação. 

A representação da identidade do negro proposta pelo autor (século XIX) na maior 

parte da obra se aproxima muito da representação do negro deste século, ou seja, a 

identidade do negro surge fixa, imóvel, cristalizada no tempo. Como foi verificado, os 

negros, em “A bagaceira”, por muitas vezes foram comparados a animais, pessoas sem 

ambição, seres inferiores, hiperssexualizados - característica que se vale principalmente 

às mulheres – e malandros, compondo assim o imaginário brasileiro já existente na 

época, de indivíduo preguiçoso e displicente com o trabalho.  

Ao exibir a realidade do nordeste brasileiro como nunca antes havia sido exposta, o 

autor nos apresenta uma obra que vai além do romance tradicional entre mocinha pobre e 

rapaz rico. Ele trabalhou a dicotomia existente em uma mesma região, até então pouco 

conhecida e como essas diferenças fizeram e ainda fazem parte da transformação de um 

povo marginalizado, mesmo após ter sido libertado. 

A proposta do autor de denunciar um sistema regionalista já falido, as novas 

relações de trabalho que surgiam e o progresso técnico que chegava à região onde não 

houve uma mudança na estrutura para lhes resguardar, foram críticas à sociedade da 

época que, mesmo tendo passado mais de 20 anos entre o tempo escrito do livro e o ano 

em que o autor o idealizou, permaneciam as mesmas, mantendo um sistema excludente, 

onde a marginalização é perpetuada e influencia até os dias de hoje o desenvolvimento 

desta região. 

Perceber dentro desta obra a agência e resistência negra é fundamental para 

compreender questões essenciais que são pautas presentes no cotidiano da nação 



brasileira, tais como o racismo estrutural, como ele se perpetua e qual o papel do negro 

na sociedade atual.  
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i Cabe destacar que, conforme Rabassa (1965), o romance é o gênero literário que produziu mais 
clara caracterização dos negros na Literatura Brasileira do século XIX. 
 
ii Cf. Introdução deste livro. 
 
iii A Revolta de Princesa se deu em 1930, trata-se de um acontecimento que marcou e 
transformou a vida da população do estado da Paraíba tendo, inclusive, bastante repercussão 
nacional. A origem dessa revolta se deu por meio de discórdias políticas e econômicas que 
envolveram poderosos coronéis do interior do estado e o governador eleito da Paraíba em 1927, 
João Pessoa. Entre os coronéis, havia o “coronel” José Pereira de Lima, chefe político de 
Princesa Isabel e detentor do maior prestígio na região, que se tornou o líder do movimento. 
 
iv Como assinala Rabassa (1965), a fazenda é um dos cenários mais importantes para o 
desenrolar de romances passados no Nordeste, ainda que o contexto da obra de “A bagaceira” 
trate mais das relações entre homens de dois ambientes diferentes. Cabe ressaltar ainda, em 
termos gerais, que o espaço é considerado um dos elementos estruturantes da narrativa, ao lado 
do tempo, dos personagens e do enredo. 
 
v Baseado nesta obra, o filme ‘’Soledade – A bagaceira’’ dirigido pelo cineasta Carlos Alberto Diniz 
e lançado em 1976, ganhou vários prêmios, como melhor fotografia e melhor trilha sonora. No ano 

de 2001 o livro também ganhou uma adaptação para a televisão com um episódio na minissérie 
Brava Gente Brasileira, que foi exibido em 03/07/2001 na Rede Globo de Televisão. 
 
vi A edição inclui um glossário composto pelo próprio autor. O glossário se faz profundamente 
necessário, uma vez que o texto faz uso de várias palavras pouco usuais e, em sua maioria, 
pertencentes ao vocabulário regional da época. 
 
vii Há outras personagens negras, porém sem nomes e em geral com referência à coletividade. 
Rabassa (1965) ao se referir sobre a representação do negro na ficção brasileira o faz afirmando 
que “[...] tendem a ser mais descritivos que narrativos. Para muitos deles, a questão racial é de 
tão pouca importância que se torna muitas vezes difícil deduzir a raça de vários personagens” (p. 
24). [...] personagens negros surgem casualmente e não 
 se dá muita importância à sua raça. Isso se repetiria inúmeras vêzes nos romances do século XX, 
em que a raça dos indivíduos é frequentemente difícil de deduzir, já que os autores não vêem a 
necessidade de mencioná-la (p. 93) 
 
viii Cf. Disponível em: < https://dicionario.priberam.org/latomia>. Acesso em: 15 Abr 2019. 
 
ix Cf. Disponível em: < https://www.lexico.pt/milonga/>. Acesso em: 15 Abr 2019. 
 
x Segundo a Bíblia, Canaã era a terra prometida por Deus ao seu povo. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/B%25C3%25ADblia

