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Resumo 

 

Este trabalho visa analisar as representações das mulheres negras e mestiças na 

sociedade brasileira de fins do século XIX e início do XX, por meio dos romances A 

Carne de Julio Ribeiro, O Cortiço de Aluisio Azevedo, Clara dos Anjos de Lima 

Barreto e do poema Trovas Burlescas de Luis Gama. Busca enfatizar a sexualização do 

corpo negro feminino em detrimento de suas demais características humanas e a 

utilização da figura da “mulata” na busca do branqueamento e no elogio à mestiçagem. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation tries to analyse how by the end of 19th and the beginning of 

20th centuries the Brazilian women, black and mulatto, were represented in some novels 

and poetry, A Carne by Júlio Ribeiro, O Cortiço by Aluísio Azevedo and Trovas 

Burlescas by Luis Gama. It emphasizes the erotization of black female bodies in 

disadvantage of their other human attributes and the use of the mulatto women as a 

weapon in search of  whiteness and as an appraisal for crossbreeding or mestizaje. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sendo eu própria uma negra mestiça que passou toda vida sendo chamada de 

“mulata” 1, ao entrar no curso de graduação em História da Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Assis, em 2000, procurei desenvolver leituras que me explicassem 

a experiência da população negra no Brasil. Sempre quis entender de onde vinha a 

coisificação do corpo da mulher negra, o porquê da mulher negra sempre ser 

representada como “a mulher boa de cama”. Foi então que comecei a pesquisar na 

biblioteca da faculdade e encontrei o artigo de Lélia Gonzalez A mulher negra na 

sociedade brasileira. Este texto deu início à minha pesquisa, nele encontrei referência 

ao livro de Teófilo Queiroz Júnior Preconceito de cor e a mulata na Literatura 

Brasileira.  Ao ler este livro elaborei um projeto de pesquisa de iniciação científica que 

foi financiado pela FAPESP. Fiz um levantamento bibliográfico sobre o tema mulher 

negra na Literatura, o que resultou no meu projeto de mestrado, cujo resultado final é 

apresentado nesta dissertação. Lembrando o que escreveu Elisa Larkin, ao inserir-se no 

processo de construção do conhecimento, o pesquisador não apenas caminha no sentido 

de se constituir como indivíduo na sua relação com o existir, como também contribui 

para o processo de configuração de seu meio cultural e social.  

Consciente da impossibilidade de restringir-me ao papel de 
observadora neutra e isenta, considero que a utilização de um grupo 
humano ou de um indivíduo como objeto passivo de um olhar 
lançado de longe – preservando a proverbial “distância” científica- 
envolve um equívoco do ponto de vista ético. A “distância”, além de 
inviável (pois qualquer relacionamento humano implica a presença da 
subjetividade) ergue o cientista à posição de dono do saber e reduz o 
sujeito estudado à condição de objeto analisável, fonte de dados a 
serem medidos ou quantificados. 2 

 

                                                 
1 Neste trabalho utilizaremos o termo mestiça para designar pessoa do sexo feminino procedente de pai 
branco e mãe negra ou vice e versa. O uso do termo “mulata” desperta muitas discussões devido a sua 
origem:  a palavra mulato/a deriva de mulo, animal estéril, resultado do cruzamento entre o cavalo e o 
asno. No século XIX, a antropologia retomou as teorias do naturalista Buffon para abordar questões como 
o a herediariedade e hibridismo. Acreditava-se que o mestiço do branco com o negro fosse estéril após 
algumas gerações. Buffon, no entanto restringia a degeneração aos animais, afirmando que tal noção não 
se aplicaria ao homem. Ver: VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: História Cultural e Polêmicas 
Literárias no Brasil, 1870-1914. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p.57. 
2 NASCIMENTO, Elisa Larkin em: O sortilégio da cor: Identidade, raça e gênero no Brasil. p. 27. 
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Portanto, ao retomar a discussão já presente em outros trabalhos sobre as 

representações das mulheres negras e mestiças nas obras literárias que foram escritas no 

final do século XIX, que ainda hoje são lidas, quero destacar o racismo presente, 

chamando a atenção para o fato de que os preconceitos e estereótipos em tais obras 

colocam uma enorme parcela da população brasileira, as mulheres negras e as mestiças, 

dentro de um molde que não lhes cabem, prejudicando a construção de suas identidades 

e contribuindo para a preservação do racismo. Já que, como sabemos, a identidade pode 

ser vista como uma espécie de encruzilhada existencial entre indivíduo e sociedade, na 

qual ambos vão se constituindo mutuamente, a pessoa realiza esse processo por meio de 

sua própria experiência de vida e das representações da experiência coletiva de sua 

comunidade e sociedade, apreendidas na sua interação com os outros. Deixar de analisar 

essas elaborações discursivas é sustentar a situação incoerente de “racismo cordial”3 e 

negligenciar o envolvimento das ciências humanas com aquilo que mais a envolve: as 

experiências sociais dos indivíduos. 

A população negra mesmo depois de oficializada a Abolição continuou sendo 

vista e tratada de forma preconceituosa e racista. Não houve mesmo com o advento da 

República um projeto do Estado brasileiro que visasse a integração dos negros à 

sociedade: acesso a moradia, à escola, ao trabalho. Ironicamente, nos dias atuais, a 

pobreza da população negra é utilizada para justificar o racismo permanente na 

sociedade brasileira. 

Se para os negros de um modo geral o racismo é latente, para a mulher ele é 

ainda mais pesado, já que além do racismo ela é obrigada a enfrentar também o forte 

sexismo presente em nossa sociedade. 

Visões racistas e preconceituosas em relação às mulheres negras e mestiças 

advindas do período escravista permaneceram até os dias de hoje, ainda que com “novas 

roupagens”, principalmente a idéia de que as mulheres negras e mestiças possuem uma 

sexualidade diferenciada, mais acentuada. Muitas pessoas vêm à mulher negra ou 

mestiça como a ideal para o sexo, porém jamais para o casamento ou um 

                                                 
3 Como escreveu Edimilson de Almeida Pereira ao analisar a exclusão étnica e a violência nos discursos 
da cultura brasileira - frases, abecês e piadas sobre negros, em: Ardis da Imagem: Exclusão e Violência 
nos discursos da Cultura Brasileira, Belo Horizonte: Mazza Edições, 2001, p.109.  
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relacionamento amoroso mais sério e duradouro. É amplamente divulgada a idéia de 

que toda mulher negra ou mestiça é fácil e louca por sexo.  

Em uma atividade recente em uma escola de Ensino Fundamental4 sobre o 

racismo e o preconceito em relação à população negra, um aluno da 5.ª série, 10 anos, 

deixou escapar: 

“Não é pra dizer não, professora, mas toda mulher preta é safada!” 

Este é apenas um exemplo das inúmeras situações possíveis de se presenciar 

todos os dias na sociedade brasileira, uma amostra contundente do quanto está presente, 

ainda hoje, no imaginário de muitas pessoas a idéia da diferença de comportamento 

advinda da “raça”, mostrada pela cor da pele de uma mulher.  

No período pós-Abolição, as mulheres negras continuaram a trabalhar como 

domésticas, cozinheiras, babás, lavadeiras, vendedoras ambulantes, dentre outras 

ocupações. As oportunidades de emprego disponíveis para elas eram as de pior 

remuneração. De acordo com Helena Theodoro:  

 

A mulher negra foi, na escravidão e nos primeiros tempos de 
liberdade, a viga mestra da família e da comunidade negras. 
Neste período inicial de liberdade, as mulheres foram forçadas a 
arcar com o sustento moral e com a subsistência dos demais. 
Sem condições de conseguir trabalho conforme os meios 
acenados durante a campanha abolicionista, o homem negro 
ficou sem ter como prover o seu sustento ou o da família. Neste 
momento, a mulher negra foi a grande batalhadora.” 5  

 

Nas representações da mulher negra e da mestiça a imagem de uma mulher 

“mais sensual” que a branca é apresentada e reapresentada constantemente do século 

XIX aos dias de hoje, seja na literatura, nas telenovelas, nas letras de músicas, nos 

dizeres do cotidiano e até mesmo na literatura infanto-juvenil6 como é possível observar 

no livro de Edith Piza O Caminho das Águas: Estereótipos de personagens negras por 

                                                 
4 Sou professora da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo desde setembro de 2003, 
ministro aulas de História para alunos do Ensino Fundamental e Médio. 
5 THEODORO, Helena, Mito e Espiritualidade: Mulheres Negras, Rio de Janeiro: Pallas, 1996, p.34. 
6 PIZA, Edith. O Caminho das Águas: Estereótipos de personagens negras por escritoras brancas. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Com-Arte, 1998. Nessa pesquisa a autora trabalha com a 
literatura infanto-juvenil. 
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escritoras brancas, no qual se verifica que a personagem negra feminina sexualizada 

extrapolou o mundo da literatura adulta e invadiu a literatura infanto-juvenil. 

As falas e representações preconceituosas e racistas sobre as mulheres negras e 

mestiças não estão presentes apenas no senso comum. Em uma reportagem de capa da 

Revista Pesquisa FAPESP de abril deste ano cientistas afirmam que:  

 A contribuição africana para a composição genética do 
brasileiro não foi desigual apenas do ponto de vista geográfico. 
Enquanto os homens africanos foram os braços e as pernas que 
movimentaram a economia açucareira do Nordeste, as mulheres 
exerceram um encanto especial, de cunho sexual, sobre os 
senhores de engenho de origem européia, como o sociólogo 
pernambucano Gilberto Freyre registrou em 1933 em Casa-
Grande & Senzala, ensaio clássico sobre a formação do país. 
Por essa razão, o preto brasileiro guarda hoje em seu material 
genético uma contribuição maior das mulheres do que dos 
homens africanos, embora o volume do tráfico masculino tenha 
sido maior. 7 

Com base na leitura generalizante de Gilberto Freire em Casa-Grande e Senzala, 

e no senso comum, muitos ainda acreditam na falsa idéia de que no período da 

escravidão houve uma relação harmoniosa entre os senhores brancos e suas escravas 

negras, uma relação de sedução. Tal afirmação inocenta o estupro e os diversos abusos 

dos homens brancos em relação às mulheres negras e mestiças, como bem mostrou 

Sônia Giacomini no livro Mulher e Escrava: Uma introdução histórica ao estudo da 

mulher negra no Brasil. Para Giacomini, justificar os ataques sexuais dos senhores às 

escravas por meio da afirmação de que estas eram irresistíveis em sua beleza e 

sensualidade é “uma inversão total: o senhor é que aparece como objeto” da sedução. 8 

Em Casa Grande e Senzala as “senhoras brancas” aparecem representadas como 

se fossem “todas gordas e flácidas”, e possuidoras uma moral muito rígida em relação 

ao sexo considerando-o um grande pecado. Já a negra e a mestiça além de possuírem 

uma beleza que as tornavam irresistíveis, apresentavam uma moral diferenciada com 

relação ao sexo, vivenciando uma sexualidade mais livre. 9 A sexualização da negra em 

                                                 
7 Revista FAPESP: A África nos genes do povo brasileiro. Abril 2007, Edição 134, p. 2 -3. 
8 GIACOMINI, Sonia. Mulher e Escrava: Uma introdução histórica ao estudo da mulher negra no Brasil. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1988, p.66. 
9 Giacomini cita o seguinte trecho de Casa Grande e Senzala, quando Gilberto Freire visa explicar a 
preferência dos homens brancos pelas negras, a senhora branca:  
“Enraivecida com as negras, enciumadas com as mulatas de boas coxas, bons dentes, bons peitos e 
admirável flexibilidade, escolhidas a dedo para as obrigações de cama; desesperadas por se verem 
preferidas por aquelas verdadeiras beldades de ébano, ou côr de mel, as sinhás esbranquiçadas, obesas, 
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comparação com a total deserotização da mulher branca torna ambas as mulheres alvo 

de desrespeito e discriminação. 

 O poeta Oliveira Silveira escreveu um poema respondendo ao argumento que 

visa justificar a estigmatização da “mulata” sedutora que, escravizada, se utilizava de 

sua beleza para dominar o seu senhor branco. Com base no poema de Jorge Lima, Essa 

nega Fulô10 Oliveira Silveira escreveu Outra Negra Fulô: 

 

O sinhô foi açoitar 
A outra nega Fulô 
- ou será a mesma? 
A nega tirou a saia, a blusa e se pelou. 
O sinhô ficou tarado, 
Largou o relho e se engraçou 
A nega em vez de deitar 
Pegou um pau e sampou 
Nas guampas do sinhô. 
-Essa nega Fulo! 
Esta nossa Fulo!, 
Dizia intimamente satisfeito  
O velho pai João 
Pra escândalo do bom Jorge lima, 
seminegro e cristão 
E a mãe-preta chegou bem cretina 
Fingindo uma dor no dor no coração. 
- Fulô!Fulô! ó Fulô! 
A sinhá burra e besta perguntou 
Onde é que tava o sinhô 
Que o diabo lhe mandou. 
- Ah, foi você que matou – 
- É sim, fui eu que matou! 
Disse bem longe a Fulo 
Pro seu nego, que levou  
ela pro mato, e com ele 
Aí sim ela deitou. 
Essa nega fulo! 
Esta nossa Fulo! 
 

 
                                                                                                                                               
de barriga quebrada, dentes podres e peitos flácidos, expandiam seus recalques e suas frustrações, 
através de requintadas perversidades de que eram vítimas suas indefesas e, a rigor, inocentes rivais” 
10 Jorge Lima, Essa nega Fulô, Novos Poemas, Rio de Janeiro: Lacerda, 1997, 9-12. Esse poema reintera 
a idéia de sedução da escrava que seduz o seu senhor: “O senhor foi ver a negra/levar couro do feitor/A 
negra tirou a roupa/O sinhô disse; Fulô!/ A vista escureceu que nem a negra Fulô/ Essa negra Fulô/(...) O  
Senhor foi açoitar sozinho a negra Fulô/ A negra tirou a saia/tirou o cabeção de dentro dele pulou/nuinha 
a negra fulô/(...)Cadê , cadê teu sinhô/ que  nosso senhor mandou?/Ah! Foi você que roubou, foi você 
negra fulô?” 

Encontramos essa discussão no artigo: Revisitando o Cânone brasileiro: Autores negros contemporâneos 
e sua crítica da poesia negra no Modernismo, de Emanuelle K.F. Oliveira. Em: Revista Ethnos Brasil, 
ano2, n.o.4, setembro, 2005. p. 75-73. 
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Na tentativa de valorizar a beleza da mulher negra, o autor acabou fazendo o 

mesmo que a criticou, mas no lado oposto, desvalorizando a branca, considerada uma 

“sinhá burra e besta”. Ou seja, o homem continuou preservado, com a diferença de que 

em Outra negra Fulô quem ganha os amores da mulher negra é o homem negro e não o 

senhor branco.  

A sexualização da mulher negra tem causado muitos danos. A pesquisadora 

Elisabete Aparecida Pinto em sua tese de doutorado intitulada: Sexualidade na 

Identidade da Mulher Negra a partir da Diáspora Africana: O caso do Brasil apresenta 

os problemas que mulheres negras têm enfrentado em suas vidas e o reflexo disso em 

sua saúde corporal e mental. Ao serem vistas somente como objetos sexuais, as 

mulheres negras sofreram e sofrem com a solidão e o abandono, e até mesmo com 

abortos de filhos não assumidos. Para a autora, a ausência ou a pouca divulgação de 

estudos históricos, sociológicos, psicológicos e antropológicos que tratem 

sistematicamente da sexualidade da mulher negra no Brasil não permite configurar com 

exatidão os processos identitários dessa população, além do que os estereótipos 

negativos e a ideologia do branqueamento permaneceram e permanecem diluídos na 

mente e no corpo da população brasileira de maneira geral.  

A cada ano têm surgido no Brasil diversos grupos de mulheres negras 

organizadas com o objetivo de auxiliar as negras nos problemas de saúde física e 

psicológica, no combate à violência doméstica, na busca por melhor qualificação 

profissional, entre outros. Muitos desses coletivos11 realizam pesquisas que corroboram 

a afirmação de ainda hoje a enorme maioria de mulheres negras carregar o peso da 

tríplice discriminação: mulher, negra, pobre. Por outro lado, o trabalho que vem sendo 

realizado por esses coletivos mostram que as mulheres negras não são de nenhuma 

maneira sempre ou somente vítimas da sociedade brasileira, mas possuem uma 

participação ativa e significativa na vida social e econômica. Possuem força e 

consciência de seu próprio valor.  

 

                                                 
11 Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos; Fala Preta! (SP); Geledés (SP); Coletivo de Mulheres 
Negras de São Paulo, Instituto Lélia Gonzalez (RJ); Nzinga - Coletivo de Mulheres Negras de Belo 
Horizonte; Maria Mulher Organização de Mulheres Negras de Porto Alegre; Grupo de Mulheres do Alto 
das Pombas de Salvador; entre muitos outros. Todos estes grupos possuem site na internet. Encontramos 
referência a estes grupos no livro Mulheres Negras do Brasil de Schuma Schumaher e Érico Vidal Brazil, 
São Paulo; SENAC, 2006. 
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Neste trabalho, pretendemos abordar o contexto histórico de algumas obras 

literárias, inseri-las no movimento da sociedade e verificar a forma como estas 

constroem ou representam a sua relação com a realidade social. Percebendo que, como 

bem apontou Nicolau Sevcenko na introdução do seu livro Literatura como Missão:  

 

[...] a literatura é antes de mais nada um produto artístico, 
destinado a agradar e a comover; mas como se pode imaginar 
uma árvore sem raízes, ou como pode a qualidade dos seus 
frutos não depender das características do solo, da natureza do 
clima e das condições ambientais?12 

 

Em função disso, neste trabalho pensaremos a literatura como “fonte de 

inspiração” para o historiador. Já que na literatura encontramos indícios de uma época, 

sentimentos, modos de vida. Considerando que, além disso, a literatura tem a emoção 

do autor, sua criatividade e muitas de suas fantasias. Ao escrever, cada autor acaba 

mostrando o tempo em que viveu, a história do país naquela época, a sua visão de 

mundo e da sociedade em que vivia e procura ensinar algo ao leitor, sempre valorizando 

o que é importante para ele. 

Para a historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, em Quotidiano e poder em 

São Paulo no século XIX, a documentação escrita, quer se trate de fontes 

administrativas, judiciais ou da polícia, em geral resvala, no que diz respeito ao sexo 

feminino, pelo domínio do simbólico e mítico dos grandes arquétipos culturais e 

desfilam em poucas linhas diversos dos paradigmas da tradição judaica e cristã: anjos, 

demônios, santas matronas de vida honrada, mulheres perdidas, sem eira nem beira, 

num vasto domínio que enreda a todos, não somente fontes oficiais. Na documentação 

escrita pairam estereótipos de todos os tempos, adaptáveis a toda e qualquer conjuntura 

histórica. Metáforas e imagens que vêm de autor em autor se repetindo pelos tempos 

afora. A literatura erudita transborda de referências a papéis femininos 

normativos.13Alguns estereótipos relativos aos papéis sociais femininos têm menos a 

                                                 
12 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e criação cultural na Primeira 
República. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
13 DIAS, Maria Odila Leite da Silva, Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, São Paulo: 
Brasiliense, 2ª. ed.,1995, p. 35-36. 
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ver com a condição universal feminina do que com tensões específicas das relações de 

poder numa dada sociedade.14 

Na sociedade brasileira do final do século XIX não são nítidas as distinções 

entre os diversos segmentos que formavam as classes populares. Com o aumento 

significativo da população urbana as moradias populares foram se multiplicando. 

Cortiços, pensões, casarões plurifamiliares, acabaram por misturar os vários tipos 

sociais, nacionais e imigrantes, brancos pobres, negros, mestiços.15 

A proximidade física dessa população tão diversificada, a necessidade de dividir 

o mesmo espaço fez surgir novas formas de distinção entre ricos e pobres, brancos e 

negros, nacionais e imigrantes, homens e mulheres. Formando um intrigante jogo de 

identidades que aumentou, ainda mais, no pós-Abolição. Nas relações de poder entre 

esses grupos, o medo e o receio se farão sempre presentes, o que levará os escritores do 

período a representarem seus anseios e expectativas nas personagens literárias que 

criaram. 

Num período em que a identidade nacional está sendo forjada, a figura do 

mestiço, principalmente da mestiça terá grande importância na representação do 

nacional, do que é ser brasileiro. Aluísio Azevedo imortalizou essa discussão na 

representação da personagem Rita Baiana, conforme discutiremos no terceiro capítulo 

desta dissertação. 

Nos últimos cinco anos tem ressurgido na sociedade brasileira por meio dos 

telejornais, de revistas, e até mesmo trabalhos acadêmicos a tentativa de definir a 

identidade do brasileiro como mestiça. Identidade esta capaz de reunir todos os 

brasileiros brancos, índios, negros e mestiços. Gostaríamos de enfatizar que ao falar em 

Mestiçagem estaremos sempre nos referindo à mestiçagem como foi pensada no século 

XIX. Hoje em dia está em moda pensar todo brasileiro como sendo mestiço. Trata-se de 

uma idéia perversa que desmobiliza as lutas das populações negras na busca pela 

igualdade de direitos. Tendo em vista que por meio desse raciocínio, o brasileiro de pele 

clara, pode ser também negro caso tenha uma avó ou bisavó negra em sua genealogia, 

mas por outro lado, se ele apresentar a pele escura jamais poderá ser também branco. 

                                                 
14 Ibid., p.101. 
15 WISSENBACK, Maria Cristina Cortez, Da Escravidão à Liberdade: dimensões de uma privacidade 
possível. História da Vida Privada no Brasil, São Paulo Companhia da Letras, 1998, p. 49-130. 
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Enfim, é absolutamente falso dizer que todos nós, brasileiros, somos iguais no jogo de 

possibilidades identitárias.   

Por isso, é preciso pontuar que existe muita resistência por parte de alguns 

intelectuais negros e de integrantes dos movimentos negros brasileiros em aceitar a 

divisão dos afro-brasileiros em negros e mestiços. Essa resistência talvez venha da 

necessidade de destruir a idéia de que no Brasil exista “democracia racial”, o famoso 

“mito”, surgido de uma leitura generalizante das idéias que Gilberto Freire apresentou 

em Casa Grande e Senzala. 

Ao destacar a contribuição do negro, Gilberto Freire nos conduz a pensar que, no 

Brasil, haveria um tratamento igualitário entre negros e brancos. No entanto, o problema 

maior está nas utilizações que foram feitas do discurso presente em Casa Grande e 

Senzala, desde a época da sua publicação até os dias de hoje. São sempre no sentido de 

mostrar que na sociedade brasileira temos relações raciais harmoniosas. O que sabemos 

ser uma falsa premissa.  

Kabengele Munanga, especialista em relações raciais acredita que essa proposta 

está imbuída de “uma nova sutileza ideológica para recuperar a idéia da unidade 

nacional não alcançada pelo branqueamento físico”. Concordo com Munanga e repudio 

essa tentativa de parte da intelectualidade brasileira em fazer renascer a idéia de 

“democracia racial” no Brasil, já “enterrada” há alguns anos. Queremos enfatizar que a 

divisão das afro-brasileiras em negras e mestiças neste trabalho ocorreu devido ao fato 

de estarmos trabalhando com o século XIX e primeiras décadas do XX, período em que 

a divisão entre negros e “mulatos” estava muito presente no pensamento da época, além 

do fato de negras e mestiças não terem sido representadas da mesma forma na literatura 

por nós analisada, por isso optamos pela divisão em alguns trechos da dissertação. De 

modo algum compactuamos com os estudiosos e os jornalistas que querem fazer 

ressurgir a idéia de que nós brasileiros “somos todos mestiços” e, portanto “todos 

iguais”.16 

 

                                                 
16 No Jornal O Estado de São Paulo reportagem de 3 de junho de 2007 sob o titulo “Relaxe. Somos todos 
Mestiços”, trazia uma enorme foto da ginasta Daiane dos Santos e mostrava resultados de testes de DNA 
feitos com personalidades brasileiras, e toda a redação juntamente com os resultados nos faziam crer que 
devíamos parar de nos preocupar com a idéia de que existe racismo no Brasil pois somos todos iguais, 
somos todos mestiços. Trazia trechos como: “O Brasil teve a boa sorte de não ver o racismo” e “ Sim, 
ser mestiço é bom. A mistura melhora o povo, dá aquilo que os geneticistas chamam de “vigor híbrido’ 
”.Essa mesma notícia apareceu na Revista Fapesp no.136, p.42. 



 10

Nossa intenção é trabalhar as representações da sexualidade de mulheres 

brasileiras do final do século XIX e início do XX, falando de atitudes e politizando as 

pequenas tensões do cotidiano inseridas no contexto desse momento histórico. 

Trabalhando com “raça” e gênero, duas categorias que falam de duas diferenças que 

teriam em comum o fato de serem percebidas na corporalidade, e que, portanto possuem 

caminho mais fácil à naturalização17. O trabalho mais árduo foi historicizar os próprios 

conceitos com que se teve de trabalhar, a fim de transcender definições estáticas e 

valores culturais herdados como inerentes a uma natureza feminina18 e/ ou racial. 

No primeiro capítulo dessa dissertação analisaremos o romance a Carne de Júlio 

Ribeiro publicado na cidade de São Paulo em 1888 e a discussão travada entre este 

autor e o padre Senna Freitas no momento da publicação de A Carne, editado sob o 

titulo Uma Polêmica Celebre, em compilação de Victor Carusso, e discutiremos as 

idéias sobre a sexualidade feminina desse período histórico.  

No segundo capítulo enfatizaremos as representações da mulher negra de pele 

escura e cabelo crespo. Ela aparece como a mãe-negra, ama-de-leite, tia baiana e, em 

raras representações apareceu bela e desejável, como no poema Meus Amores de Luiz 

Gama, publicado originalmente no jornal O Diabo Coxo de 3 de setembro de 1865. 

Neste capítulo buscaremos mostrar que as mulheres negras e mestiças do período pós-

abolicionista eram antes de tudo trabalhadoras que lutavam pela sua sobrevivência e dos 

seus.  

No terceiro capítulo, trataremos da representação da mestiça em O Cortiço de 

Aluísio Azevedo e em Clara dos Anjos de Lima Barreto, destacando a importância de 

tais representações para o discurso da mestiçagem e do branqueamento na formação da 

identidade nacional na Primeira República. 

 

 

 

                                                 
17 Suely Kofes na apresentação dos Cadernos Pagú,(6-7) intitulado Raça e Gênero, 1996. 
18 Dias , Maria Odila Leite da Silva. Teoria e Método dos estudos feministas: Perspectiva histórica e 
hermenêutica do cotidiano. Em: BRUSCHINI,Cristina e COSTA, Albertina Oliveira: Uma Questão de 
Gênero, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992. 
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Capítulo 1 

 

A sexualidade feminina na virada do século XIX para o XX e suas  representações 

 

1.1 “Normais” ou “Histéricas” 

No processo de transformações sociais e ideológicas desencadeadas no Brasil, a 

partir de 1870, que levaram a Abolição da Escravatura e à Proclamação da República, as 

mulheres sofreram um contraditório processo de ajuste nas esferas da sociedade. Ao 

mesmo tempo em que se abriram maiores espaços de sociabilidade à mulher urbana, 

recrudesceram-se os discursos normativos que procuravam redirecioná-la à esfera 

privada e foram delineados ideais de comportamento em que as mulheres de todas as 

classes sociais deveriam se espelhar, estabelecendo uma maior vigilância de suas 

atitudes. Desse modo, as relações de gênero, a conduta das mulheres, sua identidade e 

seus papéis converteram-se em tema de observação, de estudo e tornaram-se questões 

importantes para a consolidação do projeto de modernização burguesa.  

Nesse mesmo período, eram diversas as atividades que caracterizavam e 

distinguiam as mulheres pobres das mulheres da “elite”: Amas-de-leite, lavadeiras, 

aguadeiras, vendedoras, artesãs, domésticas. As mulheres das camadas populares 

possuíam uma identidade própria, características e padrões específicos atrelados às suas 

condições de vida.  

Numa sociedade na qual era acentuada a desqualificação do trabalho manual, em 

que este assim como a rua eram vistos como coisa de escrava ou prostituta, acreditava-

se que as mulheres pobres não comportavam as características consideradas (pela “elite” 

branca masculina) como próprias da “natureza” feminina, tais como: a fragilidade, 

submissão, recato e delicadeza.19 Esse modelo desejado não levava em consideração o 

grande número de mulheres trabalhadoras brancas, negras e mestiças, solteiras e/ou 

chefes de família que precisavam sair às ruas para buscar o próprio sustento e/ou dos 

seus. 

 

                                                 
19 Susete Carvalho: Representações e imagens femininas em Aluísio Azevedo, Dissertação de Mestrado, 
Franca/SP: UNESP,1996, p.138.  
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Num período em que ideologicamente o lugar reservado às mulheres era o 

espaço privado do lar, no qual a mulher para sair às ruas, deveria sempre estar 

acompanhada. Portanto, aquelas que necessitavam transitar pelas ruas para trabalhar 

eram “mal vistas”, ou vistas como mulheres de “segunda classe”. No entanto, sabemos 

que era grande o número de mulheres que viviam sós ou eram chefes de família e 

lutavam pelo “ganha-pão” diário.20 Mulheres trabalhadoras, curiosamente ausentes na 

literatura do período, saturada de temas europeizantes. 

  Antônio Cândido, em Literatura e Sociedade21, diz que a literatura como arte se 

insere nas problemáticas sociais, sendo portadora de valores e significados originais, de 

uma visão de mundo particular, manifestando características de um determinado grupo 

social, ou seja, uma obra literária carrega, intrinsecamente, a relação entre o escritor e o 

seu público.  

 As obras por nós analisadas foram escritas por homens e, portanto, facilita a 

compreensão de como os homens pensavam as mulheres naquele período. Trata-se de 

uma literatura masculina, escrita por homens para outros homens. Mesmo no caso de 

Lima Barreto verificamos que apesar de o discurso não ser elitista, continua sendo 

profundamente machista. 

 De acordo com a historiadora Magali Engel, no artigo Imagens Femininas em 

Romances Naturalistas (1881-1903), as representações da mulher elaboradas e 

difundidas ao longo do século XIX distinguiam-se, sobretudo, pela oposição 

homem/razão/cultura versus mulher/instinto/natureza. 22 

 O modelo de mulher ideal era baseado na idéia de que ao homem caberiam as 

seguintes características: cérebro, inteligência, razão clara e capacidade de decisão e a 

mulher: coração, sensibilidade e sentimento; idéia largamente disseminada na época 

pela literatura naturalista, que se apresenta como importante fonte para os estudos destas 

imagens.  

                                                 
20 Como mostrou a historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias em Quotidiano e poder em São Paulo no 
século XIX, São Paulo: Brasiliense, 2ª. ed., 1995. 
21 CANDIDO, Antônio, Literatura e Sociedade: estudos de teoria e história literária, São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1987, p.67. 
22 ENGEL, Magali, Imagens Femininas em Romances Naturalistas (1881-1903), Revista Brasileira de 
História: A Mulher no Espaço Público, p. 239. Ver também o livro desta autora que trata a importância do 
discurso médico neste período: Meretrizes e Doutores - O saber médico e a prostituição na cidade do Rio 
de Janeiro (1881-1903), São Paulo: Brasiliense, 1989. 
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A pesquisa de Magali Engel destacou que nos romances naturalistas as imagens 

femininas foram definidas e veiculadas de acordo com padrões de comportamento 

idealizados, capazes de identificar e distinguir, segundo as concepções médicas vigentes 

no final do século XIX, a “mulher normal”. Esta pesquisadora utilizou-se de romances 

que traziam personagens femininas assumindo comportamentos considerados 

“anormais”, sendo por isso, classificadas como “histéricas”. Nessas obras, a mulher 

ideal é concebida como aquela que possui os atributos positivos que distinguem o 

comportamento e a aparência física de algumas personagens: saúde, asseio, físico 

adequado para a procriação, instinto maternal, decência, inocência, amor e eficiência 

nas tarefas domésticas, bondade, caridade, seriedade. Atributos que como veremos 

adiante não se encaixavam no perfil de vida da maioria das mulheres brasileiras do 

período que eram trabalhadoras. 

A pesquisadora observou que a imagem de mulher ideal foi construída, 

basicamente, a partir da oposição a dois tipos de comportamento extremados: a 

realização dos instintos sexuais de forma “desregrada” ou a contenção dos mesmos 

instintos. Os “excessos sexuais” ou a ausência da atividade sexual servem para 

classificar essas mulheres como histéricas, doentes. Muitas vezes, o diagnóstico para 

tais mulheres era o casamento e na impossibilidade deste restava somente a reclusão 

num hospício.23 

Sendo assim, Magali Engel conclui que as obras naturalistas incorporaram e 

reproduziram uma imagem de mulher ideal construída a partir dos padrões científicos de 

normalidade e doença, fixados no ambiente da medicina e das teorias cientificistas em 

moda: 

                            

A mulher ideal deveria ser aquela capaz de controlar sua 
animalidade e seus instintos através do casamento e, portanto, 
do exercício do papel de esposa-mãe. Como vimos, circunscrita 
ao lar a sexualidade da mulher deixa de ser perigosa para 
tornar-se sublime, já que passa a ser direcionada para a 
produção de filhos saudáveis, futuros “cidadãos da pátria”. 
Assim, a noção de família, responsável pelas redefinições 
médicas da sexualidade feminina, revela-se essencial nas 
estratégias políticas de construção de uma nova ordem, 

                                                 
23 Sobre o encaminhamento para o hospício, de mulheres consideradas como possuidores de uma 
‘sexualidade desregulada’, ler: CUNHA, Maria Clementina Pereira Cunha. O Espelho do Mundo –
Juquery- a história de um asilo, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
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“moderna”, “civilizada” e republicana, na sociedade brasileira. 
24 

  

Um dos romances observados por Magali Engel foi o romance A Carne de Júlio 

Ribeiro, publicado em São Paulo em 1888. Nós também o analisaremos aqui. Inscrito na 

escola naturalista o romance de Julio Ribeiro traz em seu enredo a discussão 

cientificista do final o século XIX. O autor até mesmo faz uma dedicatória de seu livro a 

Émile Zola, romancista francês, o maior representante da escola literária Naturalista. 

Característica dos romances naturalistas, as personagens fazem reflexões que reforçam 

as conclusões dos cientistas da época. Por meio da literatura era possível veicular e 

divulgar medidas e interpretações, que ficariam restritas a circuitos mais acadêmicos de 

debate. 

Num período em que os padrões de sexualidade tanto masculinos como 

femininos estão mais visados por causa das doenças e do higienismo, Julio Ribeiro 

enfatizou em seu romance a sexualidade feminina, trazendo um debate que para a época 

foi muito polêmico.  

 A personagem feminina principal do romance é Lenita. O autor destaca que ela 

apresenta conhecimento e inteligência muito além do esperado para uma mulher. Lenita 

era excelente leitora e conhecia todo tipo de literatura, era demasiadamente culta. O 

autor deixa claro que Lenita teve uma criação diferenciada de outras meninas de sua 

época. Lenita era órfã de mãe e fora criada pelo pai. Ao tornar-se moça, o pai de Lenita 

passou a insistir para que ela se casasse, mas Lenita dizia não se interessar por nenhum 

de seus pretendentes e achava-os todos medíocres, menos inteligentes e cultos do que 

ela.  A isso o pai respondia dizendo: 

 

Estou convencido de que errei e muito na tua educação: dei-te 
conhecimentos acima da bitola comum e o resultado é ver-te 
isolada nas alturas a que te levantei. O homem fez-se para a 
mulher, e a mulher para o homem. O casamento é uma 
necessidade, já não digo social, mas fisiológica. Não achas, de 
certo, homem algum digno de ti? 25 

 

                                                 
24ENGEL, Magali, Imagens Femininas em Romances Naturalistas (1881-1903), Revista Brasileira de 
História: A Mulher no Espaço Público, p.258. 
25 A Carne , Júlio Ribeiro, p.25. 
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  Quando seu pai morre, Lenita vai morar com os padrinhos numa fazenda. Ao 

aproximar o período da primeira menstruação, ela passa a sentir–se diferente:  

 

Feminilizava-se. Não tinha mais os gostos viris de outros 
tempos, perdera a sede de ciência: de entre os livros que 
trouxera procurava os mais sentimentais (...) Tinha uma vontade 
esquisita de dedicar-se a quem quer que fosse, de sofrer por um 
doente, por um inválido. Por vezes lembrou-se que, se casasse, 
teria filhos, criancinhas que dependessem de seus carinhos, de 
sua docilidade, de seu leite. E achava possível o casamento.26  

 

 No trecho acima citado percebemos que o autor procurou enfatizar os 

sentimentos femininos esperados numa mulher ideal. No entanto, numa outra passagem 

do romance, Julio Ribeiro acaba mostrando que a mulher também possuía desejos 

sexuais. Lenita ao ver uma estátua de bronze com formas viris fica perturbada: 

 

(...) aqueles braços, aquelas pernas, aqueles músculos 
ressaltantes, aqueles tendões retesados, aquela virilidade, aquela 
robustez, impressionaram-na de modo estranho (...) e nunca 
experimentara o que então experimentava (...) e tinha ímpetos 
de comer de beijos as formas masculinas (...) conhecera que ela, 
a mulher superior, apesar de sua poderosa mentalidade, com 
toda a sua ciência, não passava, na espécie, de uma simples 
fêmea,  e que o que sentia era o desejo, era a necessidade 
orgânica do macho (...) sentir-se ferida pelo aguilhão da carne, 
espolinhar-se nas concupiscências do cio, como uma negra 
boçal, como uma cabra, como uma animal qualquer...era a 
suprema humilhação (...) uma umidade morna, que se lhe ia 
estendendo por entre as coxas, fê-la erguer-se de súbito (...) uma 
larga mancha vermelha, rútila, viva, maculava a alvura da 
cambraia. Era a onda catamanial, o fluxo sanguíneo de 
fecundidade que ressumava de seus flancos robustos como da 
uva esmagada jorra o mosto rubejante. 27 (grifos nossos) 

 
 Julio Ribeiro assim descreve a primeira menstruação de Lenita, como se fosse 

um orgasmo. E a partir de então a personagem passou a sentir cada vez mais desejo 

sexual. 

 É interessante observar que no romance O Cortiço, Aluisio Azevedo descreverá 

também a primeira menstruação de uma personagem como se fosse um momento de 

intenso prazer sexual para a mulher. Descreve da seguinte forma a menarca de 

Pombinha: 

                                                 
26 A Carne, Julio Ribeiro, p. 31. 
27 Ibid. p.32-33. 
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A moça fechou as pálpebras, vencida pelo seu delicioso 
entorpecimento, e estendeu-se de todo no chão, de barriga para o ar, 
braços e pernas abertas. 
Adormeceu. Começou logo a sonhar [...] E viu-se nua, toda nua, 
exposta ao céu, sob tépida luz de um sol embriagador, que lhe batia 
de chapa sobre os seios.[...] E suspirando, espreguiçou-se toda num 
enleio de volúpia ascética. 
Lá do alto o sol a fitava obstinadamente, enamorado das suas 
mimosas formas de menina . 
Ela sorriu para ele, requebrando os olhos, e então o fogoso astro 
tremeu e agitou-se, e, requebrando os olhos, e então o fogoso astro 
tremeu e agitou-se, e, desdobrando-se, abriu-se de par em par em 
duas asas e principiou a fremir, atraído e perplexo. Mas de repente, 
nem se de improviso lhe inflamassem os desejos, precipitou-se lá de 
cima agitando as asas, e veio, enorme borboleta de fogo, adejar 
luxuriosamente em torno da imensa rosa, em cujo regaço a virgem 
permanecia com os peitos franqueados. 
E a donzela, sempre que a borboleta se aproximava da rosa, sentia-se 
penetrar de um calor estranho, que lhe acendia, gota a gota, todo o 
seu sangue de moça. 
E a borboleta, sem parar nunca, doidejava em todas as direções, ora 
fugindo rápida, ora se chegando lentamente, medrosa de tocar com as 
suas antenas de brasa a pele delicada e pura da menina. 
Esta, delirante de desejos, ardia por ser alcançada e empinava o colo. 
Mas a borboleta fugia. 
Uma sofreguidão lúbrica, desensofrida, apoderou-se da moça; queria 
a todo custo que a borboleta pousasse nela, ao menos um instante, um 
só instante, e a fechasse num rápido abraço dentro das suas asas 
ardentes. Mas a borboleta sempre doida, não conseguia deter-se: mal 
adiantava, fugia logo, irrequieta, desvairada de volúpia. 
- Vem! Vem! Suplicava a donzela, apresentando o corpo. Pousa um 
instante em mim! Queima-me a carne ao calor das tuas asas! 
E a rosa, que tinha ao colo, é que parecia falar e não ela. De cada vez 
que a borboleta se avizinhava com suas negaças, a flor arregaçava-se 
toda, dilatando as pétalas, abrindo o seu pistilo vermelho e ávido 
daquele contato com a luz. 
-Não fujas! Não Fujas!Pousa um instante! 
A borboleta não pousou; mas, num delírio, convulsa de amor, sacudiu 
as asas com ímpeto e uma nuvem de poeira dourada desprendeu-se 
sobre a rosa, fazendo a donzela soltar gemidos e suspiros, tonta de 
gosto sob aquele eflúvio luminoso e fecundante. 
Nisto, Pombinha soltou um ai formidável e despertou sobressaltada, 
levando ambas as mãos ao meio do corpo. E feliz, e cheia de susto ao 
mesmo tempo, a rir e chorar, sentiu o grito o grito da puberdade sair-
lhe afinal das entranhas, em uma onda vermelha e quente.A natureza 
sorriu-lhe comovida [...] abençoando a nova mulher que se formava 
para o mundo. 
 
 

Percebemos que para Aluisio Azevedo tanto quanto para Júlio Ribeiro a 

menstruação trazia desejo e prazer sexual ao corpo feminino, demonstrando o quanto 

este corpo ainda precisava ser desvendado pelos “homens da ciência” do período. 
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Observe que em A Carne, Julio Ribeiro para desclassificar as sensações de 

desejo de Lenita, a compara a uma “negra boçal”, a “uma cabra” ou “um animal 

qualquer”. Temos aí expressada a idéia de que a mulher negra possui cio como os 

animais, portanto ela deixa se render facilmente aos desejos da carne. Reforça a idéia de 

que as mulheres negras possuem uma sexualidade diferenciada, incontrolável e 

animalesca, considerada anormal e que deveria ser repreendida. 

No decorrer do romance o autor não nega que as mulheres possuam desejo 

sexual, mas deixa claro que tais desejos deveriam ser freados, controlados. Insiste em 

mostrar que Lenita não sabia “dominar” seus impulsos sexuais, ao destacar que Lenita 

por não saber controlar seu desejo, pensa em ir embora da fazenda para viver em algum 

lugar onde possa realizar suas vontades já que “precisa de um homem”: 

 

Teria amantes, por que não? Que lhe importava a ela as 
murmurações, os diz-que-diz-ques da sociedade brasileira, 
hipócrita, maldizente. Era moça, sensual, rica - gozava. 
Escandalizavam-se, pois que se escandalizassem.” 28 

 

 

Nesse trecho do romance, Julio Ribeiro deixa nítida sua posição perante a 

sociedade de sua época. Já visto por muitos críticos como polemista, nesse romance 

essa imagem será cristalizada. A historiadora Célia Regina da Silveira destaca que 

Júlio Ribeiro: 

 

[...] na representação que eregiu da educação feminina em A 
Carne, no qual Lenita, a protagonista do romance, dotada de um 
esmerado e farto repertório científico/ilustrado, simboliza a 
emancipação feminina numa sociedade gerida pelos valores 
patriarcais. Essa emancipação não se referia somente aos 
direitos civis das mulheres, que eram o foco dos propagandistas 
republicanos, mas adentrava a questões de foro íntimo, como a 
liberdade da prática sexual antes do enlace matrimonial. O sexo, 
portanto, é inserido na discussão da emancipação feminina. 
Essa atitude denota uma posição radical do autor face aos 
valores finisseculares, que chocaria não só monarquistas, mas 
também republicanos que defendiam a laicização social.29 
 
 

                                                 
28 Ibid. p. 60. 
29 SILVEIRA, Célia Regina da. Erudição e Ciência: As Procelas de Júlio Ribeiro no Brasil Oitocentista. 
Tese de doutorado, Unesp /Assis, 2005, p.92. 
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Pensamos que, se Julio Ribeiro realmente queria tratar da emancipação 

feminina, ele “tropeçou” em alguns trechos do romance, mas trouxe algumas discussões 

que seus coetâneos silenciaram, tais como a educação, a sexualidade feminina e, 

fazendo uma crítica severa ao casamento enquanto instituição, e à proibição do divórcio. 

Em certo momento da trama aparece um filho dos padrinhos, Barbosa, por quem 

Lenita se apaixona. Ele era muitos anos mais velho que Lenita e já havia sido casado, e, 

por isso não poderia se casar com Lenita. Ambos estavam apaixonados, mas o que fazer 

se oficialmente não podiam se casar?  

 

Não se podia casar com Lenita? Que tinha isso? Que é o 
casamento atual senão uma instituição sociológica, evolutiva 
como tudo o que diz respeito aos seres vivos, sofrivelmente 
imoral e muitíssimo ridícula? [...] Amor eterno só em poesias 
piegas. Casamento sem divórcio legal, regularizado, honroso, 
para ambas as partes, é caldeira de vapor sem válvulas de 
segurança, arrebenta. Encasaca-se, paramenta-se um homem; 
atavia-se, orna-se de flores simbólicas uma mulher: ela vão 
ambos à igreja, em pompa solene, com grande comitiva: para 
quê? Para anunciar em público, em presença de quem quiser ver 
e ouvir, a repiques de sino e som de trompa, que ele quer 
copular com ela, que ela quer copular com ele, que não há quem 
se oponha, que parentes levam muito abrem... Bonito! E a 
multidão de badauds, velhos e moços, machos e fêmeas, de 
olhos encarquilhados e dentes amostra em riso alvar, dando-se 
cotoveladas maldosas, segredando obscenidades! Seria ridículo, 
se não fosse chato, sujo.30 

 
Para Barbosa se Lenita sabia dessa situação em que se encontravam e assim 

mesmo queria ficar com ele, então: 
 

Por que não aceitar esse amor que se impunha, que se dava, 
que se oferecia? Não procurara ele a Lenita, viera ela a seu 
encontro, cônscia da situação, sabendo que ele era casado, que a 
não poderia nunca desposar legitimamente. (...) Lenita se lhe 
oferecia, pois bem ele seria o amante de Lenita (...) 31 

 

Com essa citação podemos imaginar a recepção do romance pelos conservadores 

da época e toda polêmica em torno do romance: 

 

 

                                                 
30 A Carne, Julio Ribeiro, 137. 
31 Ibid. p. 140-141. 



 19

A polêmica acerca do livro em questão não se limitou aos 
jornais de São Paulo. No furor da recepção, encontramos o 
escritor e político Rocha Pomba, que, em artigo publicado na 
revista “Galleria Illustrada” de Curitiba, demonstra sua 
indignação quanto à pessoa e ao romance de Júlio Ribeiro. À 
pessoa, porque para ele somente uma mente insana e desprovida 
de qualquer preceito moral e religioso poderia produzir A 
Carne. Vejamos: 
‘Não, felizmente é extravagantíssima a psicologia do crítico, 
desnaturado o naturalismo do romancista, falsa, falsissima a 
observação do philosopho. Ainda temos, teremos sempre 
donzellas immaculadas e castas, esposas puríssimas, - se 
submetem á natureza como todos os animais, mas que são 
vencidas por um sentimento muito elevado, muito superior a 
necessidade phisiologica do coito – o sentimento nolissimo do 
amor: e que não se prestam, como Lenita, a “saciar-se 
torpemente de gozos” com o primeiro que apareça. ’ (Rocha 
Pombo. A carne: Romance de Júlio Ribeiro. A Galleria 
Illustrada. Curitiba, 10 de dezembro de 1888, v.1, n.3, p.28.) 32  

 

 Apesar da inovação de Julio Ribeiro em tratar de tais temas, no desenrolar da 

trama, o autor acaba deixando com que a culpa do insucesso do romance entre Lenita e 

Manuel, recaia toda sobre a mulher, tornando contraditória a sua proposta de 

emancipação feminina pela educação e por meio de uma sexualidade livre.  

 Júlio Ribeiro deixa claro que a responsabilidade é de Lenita, já que ela estava 

“se oferecendo” a Barbosa. Ao utilizar o termo “oferecer-se”, o autor o carrega de um 

sentido pejorativo, já que uma mulher não podia demonstrar sua sensualidade. Para 

muitos estudiosos da época, mulheres biológicamente “normais” não sentiam desejo 

sexual. Já o personagem Barbosa sendo homem, esse não poderia resistir a tanta 

“tentação”. E para completar, Lenita não consegue controlar o seu desejo e certa vez no 

meio da noite vai até o quarto de Barbosa: 

 

(...) contra a expectativa, tornando realidade o improvável, o 
absurdo, vem ao seu quarto, interrompe-lhe o sono, entrega-se-
lhe...Ele a tem entre os seus braços, lânguida, mole, roída de 
desejos; aperta-a, beija-a...E...nada mais pode fazer! (...) Deu-se 
a inversão de papéis (...) 33 
 
 
 

 

                                                 
32 SILVEIRA, Célia Regina da. Erudição e Ciência: As Procelas de Júlio Ribeiro no Brasil Oitocentista. 
Tese de doutorado, Unesp /Assis, 2005, p.195. 
33 Ibid. p. 142. 
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 Ao descrever as ações de Lenita, o autor insiste em mostrar que ela foge aos 

padrões esperados para uma mulher. E para mostrar aos homens que eles devem fugir 

desse tipo de mulher, ao final do romance, Lenita vai embora da fazenda para a capital 

casar-se com outro pretendente, deixando Barbosa sozinho e apaixonado. Para livrar-se 

do sofrimento, Barbosa acaba se suicidando, mostrando que um homem não deve se 

meter com “esse tipo de mulher”, pois ele não vai acabar bem. Uma mulher “normal” 

não poderia ter tanta sensualidade, tanto desejo, tanta independência. Ou seja, Lenita é 

um modelo de mulher a ser rejeitado pelos homens. Essa é a representação feminina que 

Julio Ribeiro acaba construindo com a personagem Lenita. 

 No entanto, apesar de trazer essa mensagem final, as polêmicas sobre o romance 

foram muitas. Uma das mais famosas ocorreu entre Julio Ribeiro e o padre Senna 

Freitas, que repudiava a obra por ser “obscena” e ensinar “coisas erradas” às “moças de 

família”. Foi publicada, em 1934, Uma Polemica Celebre, uma compilação das 

respostas dadas por Julio Ribeiro às críticas feitas pelo padre português Senna Freitas, 

famoso por ter prefaciado o livro Maria da Fonte de Camilo Castelo Branco. Apesar de 

dizer-se amigo de Julio Ribeiro, fez uma crítica por demais severa ao seu romance: 

 

[...]publicando aquella Carne, que melhor deveria ser chamada 
de Carniça [....] advoga uma idéia horrível, a de que o amor 
deve ser livre e de o commercio bisexual é uma simples questão 
de physiologia, uma necessidade orgânica e irresistível, 
independente de posturas convencionaes, filhas de estúpidos 
preconceitos sociaes. Se é assim se o amor é cio, e nada mais, 
conforme o autor assevera com uma impudência que me deixa 
boquiaberto [...] a Carne [...] é simplesmente obsceno. É sua 
definição exacta. [...] causa engulho e muitíssimo pezar [...] um 
acervo de obscenidades indignas de um homem que se respeita 
e respeita o publico para quem escreve. 34  

 
 

 Na introdução Orígenes Lessa escreveu:  
 
  

A Carne fora uma decepção. Um livro falso. Na contextura, na 
concepção, na psychologia. Lenita, a heroína, “Herbert Spencer 
de saias”, como a chamou José Veríssimo, é uma presença quasi 
risível num romance que pretende ser realista. Escrevendo um 
romance à Zola, Julio Ribeiro não faz mais do que puro 
romantismo, pintando a heroína como julgava que deveria ser e 
não como seria, pelo menos intellectualmente. Porque ainda 

                                                 
34 Senna Fretas e Júlio Ribeiro em Uma Polêmica Celebre, São Paulo: Edições Cultura Brasileira, 1934, 
p. 29-51. 
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hoje, com o feminismo e as Bertha Lutz, estamos por encontrar 
uma Lenita real, conhecendo das línguas modernas ao latim e 
ao grego, forte em mathematica, sciencias physicas e 
philosophia. Tem abertas diante de si, e muitas vezes 
palmilhadas, todas as estradas do saber. 35 

 
 

Júlio Ribeiro foi um exemplo  típico do letrado de sua época; Atuou como 

professor, jornalista, publicista e literato, porém por ter escrito A Carne a imagem que 

ficou deste “homem das letras’ foi de autor de um romance considerado “obsceno”, 

imagem esta elaborada por seus coetâneos e perpetuada na memória histórica. Em 1889 

, quando Júlio Ribeiro ainda era vivo, o crítico José Veríssimo escreveu que o romance 

A Carne era “o parto monstruoso de um cérebro artisticamente enfermo. A seu ver, Júlio 

Ribeiro  

 

[...] escreveu A Carne nos mais apertados moldes do zolismo, e 
cujo título por si só indica a feição voluntária e 
escandalosamente obscena do romance. [...]36 

 
 Julio Ribeiro, apesar da mensagem final que traz o livro procurou mostrar que as 

mulheres também tinham direito ao sexo sem casamento, que também possuíam desejo.  

  

1.2 “Rainha do lar” ou “Mulher da Vida” 

 

Na virada do século XIX para o XX, momento de intenso crescimento urbano 

existia uma grande preocupação com a moralidade pública e, mais especificamente, 

com a definição dos códigos de conduta da mulher. De acordo com a historiadora 

Margareth Rago em seu livro Os Prazeres da Noite – Prostituição e códigos da 

sexualidade feminina em São Paulo (1890-1930) havia um enquadramento dicotômico 

da mulher enquanto “rainha do lar” ou “mulher da vida” e, isso se dava pelo fato de 

haver um total desconhecimento da sexualidade feminina. Por isso, estigmatizar a 

mulher que fugia aos padrões pré-estabelecidos de mulher “honesta” e “recatada” era 

uma forma de defender-se contra o desconhecido. 

Observamos que em diversos trabalhos37 sobre as representações de mulheres 

desse período está sempre presente a divisão bipolar: “mulheres honestas” x “mulheres 

                                                 
35 Ibid, p.16. 
36 José Veríssimo citado por Célia Regina da Silveira em: Erudição e Ciência: As procelas de Júlio 
Ribeiro no Brasil Oitocentista, tese UNESP/Assis, 2005, p. 193. 
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perdidas”; “mulheres virtuosas” x “mulheres de vida dúbia”; “mulheres exemplares” x 

“mulheres adversas”. E se quisermos lembrar ainda hoje tem um dito popular que diz: 

“Uma mulher não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta”. 

  O enquadramento da mulher na categoria de honesta ou não, se dava não apenas 

pelo seu modo de agir, mas também pelo modo de vestir-se e pela sua aparência física. 

E é nesse ponto que negras e mestiças tinham “desvantagem”, já que a cor da pele um 

pouco mais escura ou totalmente negra automaticamente colocavam-nas em uma 

segunda categoria de mulheres, mesmo se estivessem bem vestidas. 

 Margareth Rago afirma em seu trabalho que a roupa definia claramente a 

diferença entre “honestas” e “perdidas”. A aparência tinha adquirido maior importância 

no meio urbano; era por meio da vestimenta que se distinguiam ricos de pobres, homens 

de mulheres, jovens de velhos, prostitutas de ‘honestas’e vagabundos de trabalhadores.  

No crescente processo de urbanização, a circulação de mulheres da elite pelas 

ruas das cidades fazia com que a presença feminina causasse ao mesmo tempo um 

grande espanto e uma atração. Daí o enorme interesse no desvendamento do corpo da 

mulher, desde meados do século passado, tanto pelos saberes científicos, quanto pelas 

artes. 38 

 Nessa tentativa de desvendamento do corpo da mulher, pesou muito a tradição 

cultural que subordinava a mulher à sua condição biológica de “procriadora”. Métodos 

supostamente científicos serviram para provar a inferioridade física e mental da mulher 

e estigmatizar a condição feminina. Com base no pensamento do filósofo inglês Herbert 

Spencer39, propagava-se a idéia de que o instinto sexual na mulher quase não existia e 

esta se sacrificava ao se prestar aos desejos masculinos, pois como mulher era 

“fundamentalmente pura”.  As diversas correntes de pensamento que debateram a 

condição feminina no Brasil neste momento histórico estiveram profundamente 

marcadas pelas concepções biologizantes elaboradas no século XIX na Europa que 

entendiam que uma mulher normal não sentia atração especial pelo relacionamento 

sexual e que para tanto deveriam ser despertadas pelo homem. 

                                                                                                                                               
37 Os diversos artigos do livro História das Mulheres no Brasil, organizado por Mary Del Priore e a 
coletânia Vivências: História, Sexualidade e Imagens Femininas, organizado por Maria Cristina 
Bruschini. 
38 RAGO, Margareth. Os Prazeres da Noite. Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São 
Paulo (1890-1930). Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991, p.121. 
 
39 Herbert Spencer foi considerado o pai do Darwinismo Social. 
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 No entanto, havia uma enorme distancia entre o que era esperado pelas normas 

estabelecidas e o comportamento cotidiano das mulheres, principalmente as pobres.   

Nas camadas populares o casamento formal, oficial, com registro na igreja e/ou 

no cartório quase não existia, por diversos motivos: as dificuldades de sobrevivência, 

ausência da propriedade, não havendo a necessidade de um controle rígido da 

sexualidade feminina por meio do casamento; pelos altos preços dos casamentos e, 

principalmente pelo costume do amasiamento, no qual os casais viviam juntos dentro 

das mesmas regras de um casamento legal como, por exemplo, a fidelidade e a mútua 

assistência.40 

  As concepções de honra e casamento das mulheres pobres eram consideradas 

pela elite como “perigosas” à moralidade da nova sociedade que se formava. Por isso a 

medicina social do momento buscava criar normas para controlar seu comportamento. 

 Sidney Chalhoub em seu livro Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos 

Trabalhadores do Rio de Janeiro da Belle Époque, no capitulo intitulado Amando, 

apresenta o seguinte questionamento:  

 

Numa época em que o “amar”, como tudo, de resto, deveria se 
enquadrar nos padrões morais da ordem burguesa que se 
impunha, como efetivamente amaram os homens e mulheres da 
classe trabalhadora? Viveram eles angustiados pela ânsia de se 
ajustarem aos padrões de conduta feitos para eles, ou forjaram 
valores próprios que orientaram sua conduta nas situações reais 
específicas que vivenciaram? Ou quem sabe, viveram divididos 
ente valores que não eram os seus e aqueles que forjaram 
efetivamente em sua prática de vida?41 

 

 Com base em processos de crimes de homicídios ocorridos no período estudado, 

Chalhoub observa que a construção e a divulgação de um determinado modelo de 

relação homem-mulher não se fizeram apenas por meio da ordem médica, mas também 

pelo aparato jurídico e da imprensa.  

Martha de Abreu Esteves, em Meninas Perdidas, realiza um estudo sobre o 

pensamento e a prática jurídica em relação aos crimes contra a honra das famílias no 

início do século XX. Nos crimes de defloramento, cabia à vítima provar sua inocência e 
                                                 
40 ESTEVES, Marta em: Meninas Perdidas: Os populares e o cotidiano do amor no Rio de Janeiro da 
Belle Époque mostra que nas camadas populares os amasiamentos eram não só aceitos, como 
representavam uma forma bastante comum de relacionamento entre homem e mulher. Ver o subcapítulo 
Amasiar ou casar? p.185 
41 CHALHOUB, Sidney. Lar, trabalho e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da 
Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 113. 
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isso só era possível se a mesma conseguisse por meio de testemunhas comprovar que 

tinha um bom comportamento. O requisito principal seria o de não sair à rua 

desacompanhada. A mulher branca ou negra, pobre ou rica, deveria sempre estar 

acompanhada da mãe ou um irmão, mas jamais estar sozinha ao sair às ruas.  

E quanto à mulher pobre que precisava sair às ruas para trabalhar? Seria julgada 

pelos mesmos parâmetros das mulheres ricas:  

 

Os juristas, assim como os médicos, eram guardiões de um 
projeto de progresso e civilização que se impunha à sociedade e 
que passava evidentemente pelo aspecto do comportamento 
moral. Idealiza-se para os populares uma mudança nos hábitos 
de sair só, e apenas em determinadas horas e para determinados 
locais. Contudo, flagrantemente, “esquecia-se” de que se incluía 
dentre as condições de sobrevivência da mulher pobre o fato 
inconteste de a rua ser também seu local de trabalho. É o caso 
das domésticas, por ocasiões das compras para a casa; das 
lavadeiras, quando fazem entregas a domicílio; das operárias da 
indústria, nas horas em que se locomovem para o local de 
trabalho ou para casa após uma exaustiva jornada diária. E 
como seria possível às mães que precisavam trabalhar 
acompanhar suas filhas ao trabalho ou mesmo ao lazer?42 

 
 

Para juristas e médicos desse período mulheres pobres e ricas deveriam ajustar-

se a uma só regra. O problema é que as mulheres pobres ficavam mais uma vez em 

desvantagem. Em muitos casos de defloramento apresentados em Meninas Perdidas, o 

juiz declarou como não procedente a acusação da moça, simplesmente porque ela sendo 

doméstica “cotidianamente ia da casa de seu patrão ao armazém e vice-versa sozinha”. 

As mulheres trabalhadoras, que precisavam sair às ruas em busca do sustento eram 

tratadas pela mesma legislação das mulheres da elite, que podiam ficar em casa sob a 

vigilância dos parentes.  

No entanto, se verificarmos os estudos sobre as mulheres desse período veremos 

que suas realidades eram bastante diferentes. Nas classes trabalhadoras, os laços de 

solidariedade e ajuda mútua entre homens e mulheres era um aspecto fundamental de 

sua estratégia de sobrevivência. De acordo com Sidney Chalhoub, para a mulher pobre 

o trabalho remunerado é um aspecto essencial da construção de sua identidade social: 

 

                                                 
42  ESTEVES, Martha. Em nome da moral e dos bons costumes; os populares e o cotidiano do amor no 
Rio de Janeiro da Belle Époque. Dissertação de mestrado, Universidade Federal Fluminense, 1987, p.47 
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[...] o modelo dominante da mulher frágil, passiva e 
economicamente dependendo do macho não dá conta da 
realidade em questão. [...] A necessidade do trabalho 
remunerado feminino – e a sua conseqüente valorização – entre 
os nossos protagonistas condicionava bastante as formas que 
assumiam os relacionamentos amorosos. 43 

 

A possibilidade de arrumar trabalho colocava a mulher pobre em posição de 

relativa independência em relação a seu homem, com mostra a canção de João da 

Baiana, de 1915, Quem paga a casa pra homem é mulher: 44 

 

Se é de mim, podem falar 
Se é de mim, podem falar 
Meu amor não tem dinheiro  
Não vai roubar pra me dar 
Quando a polícia vier, e souber 
Quem paga a casa pra homem é mulher 
No tempo que ele podia, 
Me tratava muito bem. 
Hoje está desempregado 
Não me dá porque não tem. 
Quando a polícia vier, e souber 
Quem paga a casa pra homem é mulher 
Quando eu estava mal de vida 
Ele foi meu camarada 
Hoje dou casa, comida, 
Dinheiro e roupa lavada. 
Quando a polícia vier, e souber 
Quem paga a casa pra homem é mulher 

 
 

 Os relacionamentos homem-mulher entre os membros da classe trabalhadora do 

Rio de Janeiro, na Primeira República, estavam diretamente condicionados pelas 

situações concretas de vida desses indivíduos. Em sua pesquisa, Chalhoub verifica que 

segundo o censo de 1906, havia na cidade do Rio Janeiro 463.453 homens para 347.990 

mulheres, sendo que este desequilíbrio se acentua ligeiramente se pensarmos que a 

demografia da imigração levava a uma concentração ainda maior de homens adultos na 

faixa dos 15 aos 30 anos de idade, ou 59% dos habitantes nesta faixa eram homens. 

Sendo assim, Chalhoub destaca três fatos fundamentais da vida das pessoas pobres que 

pareciam determinar mais fortemente o seu ato de amar: Primeiro, havia a necessidade 

da existência de fortes laços de solidariedade entre parentes, compadres e amigos, o que 
                                                 
43 CHALHOUB, Sidney. Lar, trabalho e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da 
Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. p.140. 
44  Ibid., p. 136-137. 
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levava a uma maior probabilidade de interferência de outros indivíduos nos problemas 

de relacionamento do casal; segundo a mulher pobre tendia a exercer atividades 

remuneradas que lhe possibilitavam certa independência em relação ao homem; 

terceiro, o grande desequilíbrio numérico entre os sexos- com a existência de um 

número bem menor de mulheres- tornava o ato de amar bastante competitivo para os 

homens, ao mesmo tempo em que ampliava as possibilidades da mulher de escolher 

seletivamente seu companheiro. Esses três fatores combinados, para Chalhoub, fazem 

emergir um tipo de relacionamento amoroso bastante diferente dos estereótipos 

dominantes da relação homem-mulher. A possibilidade de o homem ‘impor seu poder 

tirânico’ sobre uma mulher ‘oprimida e indefesa’ está praticamente proscrita pelas 

condições concretas de vida, pois este homem tem de contar com as seguintes 

contingências: parentes, compadres e amigos coíbem seus atos de violência; sua mulher 

pode conseguir sua sobrevivência sem depender dele e, finalmente, sua mulher 

geralmente tem possibilidade de arrumar outro companheiro com relativa facilidade. 

Desse modo, percebemos que apesar do que diziam e esperavam os teóricos da 

patologia social e os juristas do período, homens e mulheres pobres tinham seu modo de 

vida, e amavam de acordo com seus próprios valores e dentro de seus esquemas de 

sobrevivência.  

Porém, esta independência das mulheres pobres em relação aos seus homens, 

esta possibilidade de poder recusar a continuação de um relacionamento, que já tivesse 

esgotado suas possibilidades afetivas, a autonomia conquistada pelo emprego e a não 

submissão à dominação do homem, fez com que muitos homens ao sentirem-se 

impotentes perante suas mulheres, partissem para a violência. 

Em muitos dos processos-crimes analisados por Sidney Chalhoub, aparece o 

assassinato de mulheres por companheiros que não aceitaram o fim do relacionamento, 

a recusa de uma proposta de “amasiamento”, ou o fato de ter sido trocado por outro. Um 

exemplo disso é o relato do caso de Marieta Mendes, “branca, fluminense, 20 anos, 

doméstica e analfabeta”, que ao terminar o romance com Domingos Monteiro Jorge, 

“por dar-se ele ao vício da embriaguez”, foi assassinada por este com três tiros, “mais 

um caso em que uma mulher pobre recusa-se terminantemente a assumir um papel 

submisso na relação amorosa [...] neste contexto, a agressão do homem denota mais 

uma vez completa impotência em impor sua dominação sobre a companheira”.45 

                                                 
45 CHALOUB, Sidney. Lar, trabalho e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da 
Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 145-146. 
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Em casos como o de Marieta, a violência do homem é justificada como “defesa 

da honra”. Os agentes jurídicos da época transformavam um ato de fraqueza e 

impotência, do homem perante a mulher, em demonstração de poder e dominação: “A 

realidade concreta dentro da qual se desenrolam as relações de amor entre esses homens 

e mulheres pobres, é, então, desfigurada e distorcida para servir à ideologia da 

dominação masculina”. 46 

 

 

1.3 Mulheres negras e sexualidade 

 

E se a mulher, além de pobre fosse, negra ou mestiça, como agiriam os juristas 

nos casos de defloramento? No caso das mestiças e das negras, a culpa lhes eram 

impingidas de uma forma mais contundente, pois quando a moça “violada” alegava ter 

se deixado seduzir por uma promessa de casamento, logo lhes vinha o questionamento: 

“como pode uma negra acreditar que poderia se casar com um branco?” .  

A mesma história apresentada pela historiadora Martha Esteves encontrou nos 

arquivos de crimes sexuais, Lima Barreto representou no romance Clara dos Anjos de 

1889. Lima Barreto relata a história de uma “mulata” pobre, filha de um carteiro de 

subúrbio que, apesar das cautelas excessivas da família, foi iludida, seduzida por Cassi 

Jones, homem branco, de família mais abastada que já estava habituado a deflorar 

moças e fugir, sempre com a promessa de casamento. Quem ficava com a culpa? As 

moças pobres, brancas, negras ou mestiças que deveriam ter sabido se comportar como 

“moças direitas”.  

Clara tinha um padrinho, Marramaque, o padrinho da personagem Clara dos 

Anjos sempre observou:  

[...] a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do 
nascimento e da cor de sua afilhada; e também o mau conceito 
em que se têm as suas virtudes de mulher. A priore, estão 
condenadas; e tudo e todos pareciam condenar os seus esforços 
e os dos seus para elevar a sua condição moral e social.47 

 
Lima Barreto, no trecho acima citado enfatizou a desvalorização da mulher “de 

cor” na sociedade brasileira do início do século XX. Negras e mestiças eram 

                                                 
46  CHALOUB, Sidney. Lar, trabalho e Botequim: O Cotidiano dos Trabalhadores no Rio de Janeiro da 
Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986,  p. 146 
47 BARRETO, Lima. Clara dos Anjos, p.56. 
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desprezadas por uma sociedade altamente racista. O próprio autor negro mestiço, filho 

de escrava negra e pai português, enfrentando enormes problemas durante toda a vida 

devido a sua pobreza, ao racismo e a inveja ao seu talento. A hipocrisia dominante não 

permitia, em hipótese alguma que um “mulato” pobre, filho de escrava, tivesse seu 

nome literariamente reconhecido. Mesmo assim, Lima escreveu 17 obras, até que 

acabou morto por complicações desencadeadas pelo refúgio no alcoolismo. 

Para Sergio Buarque de Holanda, Clara dos Anjos 

 

É uma história onde se tenta pintar em cores ásperas o drama de 
tantas outras raparigas da mesma cor e do mesmo ambiente. [...] 
É claro que os traços singulares, capazes de formar um 
verdadeiro “caráter” romanesco, dando-lhe relevo próprio e 
nitidez, hão de esbater-se aqui para melhor se ajustarem à regra 
genérica. E Clara dos Anjos torna-se, assim, menos uma 
personagem do que um argumento vivo e um elemento de 
denúncia.48 

 
Desde o período da escravidão relacionamentos amorosos entre homens brancos 

com mulheres negras ou mestiças ocorriam, porém eram severamente reprimidos pela 

“elite” social que os viam com péssimos olhos. Mary Del Priore em História do amor 

no Brasil relata alguns desses casos: 

 

(...) casamentos desiguais do ponto de vista social eram mal 
vistos e os parentes não hesitavam em recorrer à autoridade do 
governador para impedir tais enlaces. Um exemplo? Ao ter 
conhecimento da ‘desordem’ que pretendia cometer o irmão 
cego de um capitão em Jacareí, São Paulo, casando com uma 
mulata, o governador não só mandou prender a noiva, como deu 
ordens para a obrigarem a assinar um termo de não casar com o 
dito indivíduo e mesmo sair da capitania no prazo de dez dias. 
Quanto ao ‘noivo’ ser-lhe-ia ordenado que não casasse nem 
com essa, ‘nem com qualquer outra pessoa que desacreditasse 
seus parentes.49 

 

Existia o impedimento do casamento entre “desiguais”, por ser mal visto pela 

sociedade, diminuindo a reputação da família em questão.  

Sendo assim a mulher negra ou mestiça devia saber “qual era o seu lugar”, devia 

proteger-se da sedução dos homens brancos, pois não tinha nada a seu favor, nem a 

                                                 
48 Prefácio à edição de Clara dos Anjos da editora  Ediouro em 1997, p. 9-10. 
49 Mary Del Priore, História do amor no Brasil, São Paulo: Contexto, 2005, p.26. 
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opinião pública, muito menos as leis. Esse era o “conselho” de Lima Barreto, no 

romance Clara dos Anjos. 

Mais do que “mal vistos”, os casamentos entre brancos e negros chegaram a ser, 

de certo modo, interditados legalmente no Brasil. Uma lei promulgada em agosto de 

1671 relembrava que ninguém com sangue: judeu, mourisco, negro ou mulato; ou 

casado com uma mulher nessas condições, estava autorizado a ocupar qualquer posto 

oficial ou qualquer cargo público. Ordenava ainda que os processos existentes 

destinados a impedir esse tipo de união deveriam ser reforçados.50 

Embora não fosse comum o casamento oficializado do homem branco com a 

mulher negra, o relacionamento afetivo e/ou sexual entre estes foi constante desde a 

escravidão até os dias atuais. A proporção elevada da mestiçagem corrobora a existência 

de tais relacionamentos, mesmo depois da Abolição. 

No início da colonização do Brasil, foi a escassez de mulheres brancas que 

deram início a tais relacionamentos e não qualquer alegada pré-disposição portuguesa 

para contatos inter-raciais, como afirmou o historiador Charles Boxer,  

 

[...] esta presteza de acasalamento com mulheres de cor, não 
ocasionou a ausência de preconceito racial no homem português 
como é muitas vezes, asseverado por apologistas modernos. 
Havia, evidentemente, algumas exceções, mas a regra geral que 
prevalecia (e prevalece) na sociedade é a de uma consciente 
superioridade branca.51 

 

Ou ainda: 

 

Escritores portuguêses modernos que afirmam que seus 
compatriotas jamais tiveram qualquer preconceito racial ou 
discriminação contra o negro africano evidentemente ignoram 
que uma raça não pode escravisar outra por mais de três séculos 
sistemàticamente sem adquirir um sentimento, consciente ou 
não, de superioridade racial. 52 

 
Em todas as sociedades escravistas houve relacionamentos amorosos e/ou 

sexuais entre livres e escravos, daí a existência em todas essas sociedades de legislação 

para dificultar tais relacionamentos.  
                                                 
50 DOMINGUES, Petrônio José. Uma História não contada: negro, racismo e branqueamento em São 
Paulo no pós-abolição, São Paulo: Editora Senac, 2004, p. 30. 
51 BOXER, C. R. Relações Raciais no Império Colonial Português (1415-1825). Tradução Elice 
Munerato. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1965, p 72 
52 Ibid., p. 91. 
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As mulheres negras desde a época da escravidão sempre foram acusadas de 

corromper a “família brasileira”. A escrava era um dos obstáculos à construção da 

família nuclear, medicalizada, bem comportada, impedindo assim “o progresso da 

sociedade”. Isso porque “a escrava ao atrair o senhor para o seu leito, corrompe pelo pai 

toda a família”.53 

No período pós-abolicionista, as mulheres negras continuam sendo vistas como 

representantes de um comportamento desviante. De acordo com Ana Maria Rodrigues 

Ribeiro em A Imagem e o Silêncio: o lugar da Mulher Negra no século XIX : 

 

A mulher negra, no Brasil do século XIX, refletia no tratamento 
dado à sexualidade e a expectativa em relação ao casamento, 
padrões que menos se referiam à cultura branca ocidental cristã 
que da África negra. Seu comportamento diferia e não se 
ajustava ao modelo que se começa a criar e que era proposto 
para a família branca brasileira. Suas atitudes com relação ao 
amor e ao casamento eram consideradas como a negação do 
padrão normal de sexualidade, fora dos padrões morais e 
reduzidos ao silêncio a explicação de sua origem. Somente 
lembrados quando podiam ser utilizados como exemplo do que 
não fazer. De qualquer forma, a idéia era o alijamento, a 
separação, o silêncio. 54 

 
 

Parece-nos que a África esteve mais ligada à formação de padrões culturais da 

população negra do que a Europa ou mesmo o Brasil, mesmo naqueles que eram apenas 

descendentes de africanos.  

A imagem da população negra, reproduzida durante o século 
passado, nos mostra que a lembrança da África era mais que 
incidental. O modo de trazer suas crianças as costas, com uma 
forma peculiar e única de dobrar o pano onde o filho é 
colocado: o rosto marcado com cicatrizes profundas, 
semelhantes àquelas usadas para a iniciação das moças negras 
na puberdade africana; os cabelos elaboradamente arrumados, o 
modo de trançá-los, ou a forma de colocar o lenço na cabeça, 
toda uma percepção de mundo diferente do da população 
branca. 55 

 
A forma como foram ignoradas as heranças culturais diferentes dos diversos 

grupos étnicos presentes no Brasil de fins do século XIX e Início do XX levou à 

estigmatização das populações negras e pobres por apresentarem um comportamento 
                                                 
53 RIBEIRO, Ana Maria Rodrigues em: A Imagem e o Silêncio: O Lugar da Mulher Negra no século XIX, 
São Paulo: USP/FFLCH, Tese de Doutoramento, p. 197-198. 
54 Ibid, p. 208. 
55 Ibid. p. 213. 
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diferenciado do esperado pelas elites republicanas. O comportamento social de negros 

era visto como desviante das normas estabelecidas, a indiferença em relação à 

formalização do casamento, as relações sexuais iniciadas muito cedo, as famílias 

chefiadas por mulheres, tudo isso era visto como anomalias sociais, seguindo a linha da 

patologia social. 

 Como vimos anteriormente, a medicina do século XIX e a preocupação dos 

higienistas ultrapassavam a simples esfera médica, desejavam cuidar também da moral, 

do amor, da paixão, da alma. Para que tal esfera se apresentasse legítima, renomearam-

se as questões e, o foco se fixou na reprodução da espécie, na saudável reprodução56.  

Nesse ponto, a família negra no pós- abolição não se enquadrava nos padrões 

esperados pelos médicos higienistas e pelos juristas. Quando falavam em família, 

pensavam em um só modelo: a família branca, reflexo dos grupos dominantes da 

sociedade, portanto, os demais grupos deveriam se enquadrar aos padrões desta. Não se 

pensava na família negra como um grupo com padrões culturais diferentes do restante 

da população. Ao contrário, seu comportamento diferenciado não era respeitado e, além 

disso, era utilizado como modelo do que não deveria ser feito, de como as pessoas não 

poderiam se comportar.  As populações negras deveriam se enquadrar aos modelos 

propostos pelos ideólogos da época ou seriam severamente reprimidas, física e/ou 

moralmente como já vimos no subcapítulo “Rainha do lar” ou “Mulher da vida”. 

É importante destacar que os rígidos papéis masculinos e femininos, tão 

desejados pelos médicos e juristas do início do século XX, não surtiam efeito na 

população negra, já que homens e mulheres negras, desde a época da escravidão, 

estavam acostumados a fazer as mesmas tarefas, eram utilizados para os mesmo tipos de 

serviços, não havia divisão. Ou seja, as mulheres negras não faziam somente o serviço 

doméstico, elas também trabalhavam na roça, eram alugadas como vendeiras, como 

carregadoras, do mesmo modo que os homens negros.  

Além disso, como já foi apresentada em algumas pesquisas57 a mulher negra no 

período pós-abolição foi o sustentáculo da população negra. O desemprego constante da 

população masculina preterida nas fabricas pelos imigrantes europeus, que chegaram as 

                                                 
56 GIACOMINI, Sônia Maria. Mulher e escrava: uma introdução histórica ao estudo da mulher negra no 

Brasil. Petrópolis: Vozes, 1988, p.199. 

57 THEODORO, Helena  em Mito e Espiritualidade: Mulheres negras (1996); Alzira Rufino em Mulher 
Negra: uma perspectiva histórica (1987) ;Lélia Gonzáles em  A mulher Negra na Sociedade Brasileira 
(1988), entre outros. 
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levas para a realização do branqueamento brasileiro, como veremos no segundo capítulo 

desta dissertação, fez com que as famílias negras do primeiro período republicano 

brasileiro fossem se formando tendo como eixo central a mãe negra.  

Quando se fala em família matrifocal, a tendência é fazer um julgamento 

apressado e julgar tal família como desarticulada e marginal pelo fato de não seguir, na 

sua estrutura, os modelos da família branca dominante.  

A matrifocalidade das famílias negras, quando ocorria, encontrava algumas de 

suas raízes ainda na África. Em diversas culturas africanas, as mulheres acumulavam 

dinheiro e negociavam em mercados distantes e importantes.  Pierre Verger citado por 

Teresinha Bernardo em Memória em Branco Negro: Olhares sobre São Paulo, explica 

essa relativa independência das negras africanas a partir da organização familiar 

poligínica. Neste tipo de família, as mulheres usufruíam uma relativa maior liberdade 

que nas uniões monogâmicas.  Na grande casa familiar do esposo, elas são 

consideradas, genitoras dos filhos destinadas a perpetuar a linhagem familiar do marido. 

Mas elas não são integradas, como na organização familiar monogâmica, o que lhes 

deixa certa independência. Após o casamento, continuam a praticar no âmbito 

doméstico, o culto das suas famílias de origem, embora seus filhos sejam consagrados 

ao deus do cônjuge. 58 

Em Negras, Mulheres e Mães: Lembranças de Olga de Alaketu, Teresinha 

Bernardo acrescenta ainda que, se na África as mulheres viviam com seus respectivos 

filhos em casas conjugadas á grande casa do esposo, num sistema poligínico, no Brasil 

rompeu-se a relação da mulher com o homem, permanecendo a mãe com seus filhos, 

florescendo a matrifocalidade. Para a antropóloga,  

 

[...] essa forma alternativa de família está diretamente 
relacionada à autonomia feminina, que veio sendo conquistada 
desde a África, onde as mulheres foram as principais 
responsáveis pela rede de mercados que interligam todo o 
território ioruba, com experiência de excelentes comerciantes, 
atribuída também às mulheres bantas. Essas atividades 
comerciais recriadas no Brasil, ainda na época da escravidão, 
fazem com que surjam, as ganhadeiras, escravas ou livres, que 
em muitas regiões tornam-se as responsáveis pela distribuição 

                                                 
58 BERNARDO, Teresinha, Memória em Branco e Negro: Olhares sobre São Paulo, São Paulo: EDUC / 
Fundação Editora UNESP, 1998, p.60.  
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dos principais gêneros alimentícios, chegando a comprar a 
própria alforria [...]59 

 

Robert Slenes em Na Senzala uma Flor: Esperanças e recordações na formação 

da família escrava – Brasil Sudeste / século XIX, ao entender a família negra ainda no 

período da escravidão, destaca uma citação de um texto do antropólogo francês Roger 

Bastide, no qual este diz que: Se “O filho do senhor tinha pai branco e mãe [ama-de-

leite] negra (...) por seu lado o filho do escravo, se conhecia sua mãe, não sabia 

frequentemente quem era seu pai”.60Esta citação traz duas idéias, a primeira é a de que 

por não saber quem era o verdadeiro pai, as crianças negras consideravam como pai o 

senhor branco mesmo que não o fosse biológicamente. Fato que para Bastide levava a 

uma aculturação do negro que ao interiorizar o pai branco teria interiorizado “sua 

cultura, sua concepção de mundo e da vida, seus quadros de referências, suas normas”. 

A segunda idéia é que a mãe negra era sempre promíscua em suas relações sexuais. 

Robert Slenes mostrará em sua pesquisa serem estas falsas idéias. Para Slenes, a família 

negra nem sempre era matrifocal, ao contrário: 

 

[...] a família cativa – nuclear, extensa, intergeracional – 
contribuiu decisivamente para a criação de uma “comunidade” 
escrava, dividida até certo ponto pela política de incentivos dos 
senhores, que instaurava competição por recursos limitados, 
mas ainda assim unida em torno de experiências, valores e 
memórias compartilhadas. Nesse sentido, a família minava 
constantemente a hegemonia dos senhores, criando condições 
para a subversão e a rebelião, por mais que parecesse reforçar 
seu domínio de rotina cotidiana.61 

 
Para Slenes, a “família cativa” não se reduzia apenas a estratégias e projetos 

centrados em laços de parentescos, ela expressava um mundo mais amplo que os 

                                                 
59 BERNARDO, Teresinha. Negras, Mulheres e Mães: Lembranças de Olga de Alaketu. São Paulo: 
EDUC/ Rio de Janeiro: Pallas, 2003, p.44. 
60 Roger Bastide citado por Robert Slenes em Na Senzala Uma Flor: Esperanças e Recordações na 
Formação da Família Escrava, p.31. Essa idéia de que a criança negra tem sempre mãe e nunca pai ainda 
é muito presente na sociedade brasileira atual. O grupo de Rap Racionais MC’s da periferia de São Paulo 
é conhecido por cantar a história do brasileiro negro e pobre falando seus problemas. Uma das músicas 
mais aclamadas nos shows dos Racionais MC’s, traz justamente a mesma idéia contida na citação de 
Slenes: “Taí um filme: uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, 
olho outra vez um rosto na multidão, a multidão é monstro sem rosto e coração. Ei! São Paulo terra de 
arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo, mãe 
solteira de um promissor vagabundo. Gravando a cena? Lá vai, mas um filho pardo sem pai...Ei! senhor 
de engenho! Eu sei bem quem você é!(...)” . A letra é de 2002 do CD Chora Agora, Ri Depois. 
61 SLENES, Robert. Na Senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 48. 
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escravos criaram a partir de suas “esperanças e recordações”. Os escravos de origens 

étnicas diferentes, porém centros africanos em sua grande maioria, viviam experiências 

semelhantes no cativeiro e possuíam heranças culturais em comum trazidas da África, 

isso tudo antes mesmo de começar a construir novos laços de parentesco aqui no Brasil. 

Slenes mostra por meio da análise dos livros de registros paroquiais de 

casamentos, batizados e os de compra e venda de escravos que, ao contrário do que a 

maioria dos relatos de viajantes do século XIX afirmou a tão proclamada promiscuidade 

da negra não era uma realidade. As mulheres escravas mesmo em número muito maior 

que o de homens 

 

não teriam utilizado seu poder de barganha vis-à-vis os homens 
para abraçar a poliandria ou embarcar de preferência em 
relações passageiras, sejam múltiplas ou seriais (práticas que 
não eram encorajadas por suas sociedades de origem), ao longo 
do curso de suas vidas. Ao invés disso, teriam lutado para 
formar uniões mais a seu agrado (talvez até refreando as 
inclinações masculinas para a poliginia), enquanto procuravam 
conduzir suas vidas, na medida do possível, dentro das tradições 
africanas. 62 

 

Sendo assim, a promiscuidade e imoralidade sexual dos negros na senzala 

parecem estar mais relacionadas ao racismo presente no “olhar branco” dos viajantes 

estrangeiros do século XIX, do que ao comportamento destes. Como mostrou Robert 

Slenes, em sua pesquisa os escravos não eram seres anômicos, triturados até a alma pelo 

engenho do cativeiro, tinham uma herança cultural própria que transmitiam e recriavam. 

Em A Carne de Julio Ribeiro, Lenita personagem já conhecida por nós, 

presencia uma cópula de uma vaca e um touro: “era a primeira vez que Lenita via, 

realizado por animais de grande talhe, o ato fisiológico por meio do qual a natureza viva 

se reproduz” 63, logo em seguida ela assiste uma cena de sexo de um casal de escravos: 

 

Lenita ouviu um murmurar confuso de vozes intercortadas, viu 
agitarem-se uns ramos e, pelos interstícios dos troncos, por 
entre o emaranhado dos galhos, lobrigou indistintamente uma 
como luta breve, seguida pelo tombar desamparado, pelo som 
baço de dois corpos a bater a um tempo no solo arenoso do 
matagal. Lenita mais compreendeu do que viu. Era a 
reprodução do que se tinha passado, havia momentos, mas em 

                                                 
62 SLENES, Robert. Na Senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, pp.73-74. 
63 A Carne, Julio Ribeiro, p.76. 
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escala mais elevada: à copula, instintiva, brutal, feroz, 
instantânea dos ruminantes, seguia-se o coito humano meditado, 
lascivo, meigo, vagaroso.64 

 
Associar escravos e gado não apenas como semoventes (categoria codificada em 

lei), mas como seres sexualmente desregrados era comum. Julio Ribeiro queria ainda 

destacar que a negra possuía o mesmo comportamento sexual desregrado e brutal dos 

animais e que uma mulher mesmo branca que assim se comportasse se igualaria aos 

animais. Já que esse não era o comportamento feminino esperado por “pessoas de bem” 

da sociedade. Como já vimos anteriormente Lenita não resistirá aos desejos do seu 

corpo e se entregará como amante a Barbosa, o filho de seu padrinho. Arrependida do 

que tinha feito, Lenita diz que:  

 

[...] quisera voar de surto, remontar-se às nuvens, mas a carne a 
prendera à terra, e ela tombara, submetera-se; tombara como a 
negra boçal do capão, submetera-se como a vaca mansa da 
campina. Revoltada contra a metafísica social, pusera-se fora 
da lei da sociedade, e a consciência castigava-a, dando-lhe 
testemunho de quanto ela descera abaixo do nível comum da 
mesma sociedade.65 (grifos nossos) 

 
Se, com A Carne, Julio Ribeiro queria reivindicar a liberdade sexual para as 

mulheres, neste trecho do romance tropeçou nos próprios preconceitos que queria 

demolir. 

Racismo e preconceito em relação à cultura africana levaram viajantes 

estrangeiros e literatos do século XIX a deixarem registrados estereótipos sobre 

mulheres e homens negros. 

 As formas de lidar com o corpo e com a sexualidade nas sociedades africanas 

eram muito diferentes das dos europeus. Em quase toda a África existiam, e ainda 

existem em muitos grupos os rituais de iniciação à vida adulta. Em algumas regiões 

existiam as “escolas de sexo” ou “escolas do amor”, onde as meninas aprendiam a fazer 

a higiene depois do sexo, quais alimentos não comer durante o período de menstruação, 

como amaciar a pele, chás afrodisíacos, como não pegar doenças sexuais, técnicas de 

sedução, lições de maternidade, enfim tudo o que precisaria saber para deixar de ser 

criança e tornar -se uma mulher, perante o seu grupo. As lições de “amor e vida” eram 

dadas pela tia mais velha da família, ou uma mulher mais velha do grupo. Alguns 

                                                 
64 Ibid., p.77. 
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 36

grupos étnicos possuíam o costume de fazer o alongamento genital, procurando 

proporcionar mais prazer às mulheres.  

A escritora moçambicana Paulina Chiziane em seu romance Niketche: Uma 

História de Poligamia destaca a importância das “escolas de amor” no comportamento 

das mulheres do norte do Moçambique: 

 

[...] Compreendo agora aquele caminhar requebrado e seguro de 
algumas mulheres do norte. Compreendo agora aquele falar 
cantado e o olhar dormente, de crocodilo. Entendo mais do que 
nunca por que é que os homens de todos os quadrantes do 
mundo, que emigram para as terras do norte deste país, nunca 
mais regressam as terras de origem [...] 66 

  

Chiziane mostra que por terem um maior domínio sob seu corpo e sua 

sexualidade, as mulheres no norte de Moçambique possuem mais poder que as do sul: 

 

Acho que entendo melhor a submissão de alguns maridos do 
norte, que transformam as mulheres em rainhas, carregam-nas 
no riquexó, para não pisarem o chão e apanhar poeira. Aos 
domingos, no passeio da tarde, alguns maridos levam o bebé ao 
colo e o saco de fraldas, para as esposas não amarrotarem os 
vestidos. No final do mês os maridos gastam quase todo o 
salário na compra de panos e ouro, só para enfeitar as suas 
rainhas. Essas mulheres sabem muitas coisas. Conhecem a 
geografia do corpo. A morada do sol. Sabem acender as tochas 
e guiar os homens por grutas desconhecidas. Sabem embalar um 
homem, torná-lo pequeno, até o fazer sentir-se de novo a flutuar 
no ventre da mãe. 
No norte, sem os ritos de iniciação não és gente, és mais leve 
que o vento. (...) 67 

  
Apesar de não ser o enfoque deste trabalho é importante ressaltar que em outros 

grupos étnicos era e, ainda é realizada a mutilação genital feminina. Por diversos 

motivos: tradição, religião, controle da sexualidade.68Chiziane toca rapidamente no 

assunto: 

                                                 
66 CHIZIANE, Paulina, Niketche: Uma História de Poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 
p. 46. 
67 Ibid.,Idem. 
68 A mutilação genital feminina realizada ainda hoje em diversas regiões africanas é uma violência 
terrível contra as mulheres. Embora exista o discurso do respeito a cultura e tradição dos grupos étnicos, a 
mutilação genital é um caso de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde tem lutado para conter 
essa prática que tem causado a morte de muitas mulheres, principalmente por causa da AIDS. Sobre esse 
assunto ver o artigo de Maria Casilda Velasco Juez, La Mutilación Genital Femenina, em: Lãs Mujeres 
em el África Subsahariana: Antropología, Literatura, Arte y Medicina, Barcelona: Ediciones del Bronce, 
2002, p.289-311. 
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Enquanto noutras partes da África se faz a famosa incisão feminina, 
aqui os genitais se alongam. Nesses lugares o prazer é reprimido, aqui 
é estimulado.69 

 

 A antropóloga Teresinha Bernardo pesquisou relatos de memórias de velhas e de 

velhos negros e velhas e velhos brancos descendentes de italianos, observando as 

relações destes e seus descendentes nas primeiras décadas do século XX na cidade São 

Paulo. A respeito dos relatos das velhas negras sobre sua sexualidade, a antropóloga 

verificou que pelos depoimentos não havia tabus, as mulheres negras separavam a 

sexualidade da procriação e possuíam métodos anticonceptivos próprios, demonstrando 

certa liberdade: 

Quando tive os dois meninos que queria, comecei a tomar um 
remédio chamado garrafada, feito por uma mulher que morava 
na Freguesia do Ó. (...) E era bom mesmo; eu nunca mais 
engravidei. (...)” (Benedita) 
“Com esta idade não posso reclamar. Sempre tive os homens 
que desejei; mas veja bem: eu aqui e ele lá.” (D. Flora) 
“Sempre fui católica, e sei que ter relações sem casar é pecado. 
Mas nunca acreditei neste negócio de pecado. A minha avó 
nunca casou e teve minha mãe: a minha mãe nunca casou, e eu 
nasci, eu nunca casei e tive meus filhos.” (D. Aldiva)70 

 
 

Por meios dos relatos apresentados sabemos que as mulheres negras, muito 

embora discriminadas e desrespeitadas em sua sexualidade, souberam fazer de suas 

vidas aquilo que bem entenderam. 

Não foram poucos os que tentaram demonstrar que na mulher a sexualidade 

estava restrita às funções de procriação. Cientistas, todos homens, estabeleceram o que 

era normal e o que era patológico nessa área. Ignoravam as circunstâncias sociais e 

históricas que impuseram a repressão e a negação da vida sexual para as mulheres. 

Chegaram a conclusões que na maioria das vezes estavam carregadas de preconceitos, 

mitos e tentativas de subjugar as mulheres.71 

 

 
                                                 
69 CHIZIANE, Paulina. Niketche: Uma História de Poligamia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 
p. 44. 
70 BERNARDO, Teresinha. Memória em Branco e Negro: Olhares sobre São Paulo. São Paulo: EDUC / 
Fundação Editora UNESP, 1998, depoimentos citados na p.65.  
71 PINTO, Elisabete Aparecida. Sexualidade na Identidade da Mulher Negra a partir da Diáspora 
Africana: O caso do Brasil. Tese de Doutoramento, PUC/SP, 2004. 
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Capítulo 2 

 

 

“Negra, preta, mulher brasileira...” 

 

 

          2.1. Mulheres negras do Brasil: Quitandeiras, Quituteiras, Negras de 

Tabuleiro, Tias Baianas... 

 

A personagem Bertoleza de Aluísio Azevedo, em O Cortiço, é representada 

como feia e indesejável, servindo apenas para o trabalho. Se repararmos nos escritos, 

verificaremos que a beleza elogiada foi sempre a da mulher branca ou da “mulata”, 

negra de pele mais clara e cabelos encaracolados. É difícil encontrar uma representação 

da mulher negra de pele escura e cabelo crespo como bonita e desejável, principalmente 

no período por nós estudado, o poema de Luis Gama, Meus Amores é uma exceção: 

Meus Amores 
 
Pretidão de amor,  
Tão leda a figura  
Que a neve lhe jura,  
Que mudara a cor.  
CAMÕES - Endechas  
 
Meus amores são lindos, cor da noite  
Recamada de estrelas rutilantes;  
Tão formosa creoula, ou Tétis negra  
Tem por olhos dois astros cintilantes.  
 
Em rubentes granadas embutidas  
Tem por dentes as pérolas mimosas,  
Gotas de orvalho que o inverno gela  
Nas breves pétalas de carmínea rosa.  
 
Os braços torneados que alucinam,  
Quando os move perluxa com langor.  
A boca é roxo lírio abrindo a medo,  
Dos lábios se distila o grato olor.  
 
O colo de veludo Vênus bela  
Trocara pelo seu, de inveja morta;  
Da cintura nos quebros há luxúria  
Que a filha de Cineras não suporta.  
 
A cabeça envolvida em núbia trunfa,  
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Os seios são dois globos a saltar;  
A voz traduz lascívia que arrebata,  
— É coisa de sentir, não de contar.  
 
Quando a brisa veloz, por entre anáguas  
Espaneja as cambraias escondidas,  
Deixando ver aos olhos cobiçosos  
As lisas pernas de ébano luzidas.  
 
Santo embora, o mortal que a encontra pára;  
Da cabeça lhe foge o bento siso;  
Nervosa comoção as bragas rompe-lhe,  
E fica como Adão no Paraíso.  
 
Meus amores são lindos, cor da noite,  
Recamada de estrelas rutilantes;  
Tão formosa creoula, ou Tétis negra,  
Tem por olhos dois astros cintilantes.  
 
Ao ver no chão tocar seus pés mimosos,  
Calçando de cetim alvas chinelas,  
Quisera ser a terra em que ela pisa,  
Torná-las em colher, comer com elas.  
 
São minguados os séculos para amá-la,  
De gigante a estrutura não bastara,  
De Marte o coração, alma de Jove,  
Que um seu lascivo olhar tudo prostrara.  
 
Se a sorte caprichosa em vento, ao menos,  
Me quisesse tornar, depois de morto;  
Em bojuda fragata o corpo dela,  
As saias em velame, a tumba em porto,  
 
Como os Euros, zunindo dentre os mastros,  
Eu quisera açoitar-lhe o pavilhão;  
O velacho bolsar, bramir na proa,  
Pela popa rojar, feito em tufão.  
 
Dar cultos à beleza, amor aos peitos,  
Sem vida que transponha a eternidade,  
Bem que mostra que a sandice estava em voga  
Quando Uranus gerou a humanidade.  
 
Mas já que o fato iníquo não consente,  
Que amor, além da campa, faça vasa,  
Ornemos de Cupido as santas aras,  
Tu feita em fogareiro, eu feito em brasa.72  

 
 

                                                 
72 O poema meus Amores foi publicado no Jornal Diabo Coxo em 3 de setembro de 1865, depois foi 
inserido nas Primeiras Trovas Burlescas, único livro publicado por Luís Gama, a partir da terceira edição. 
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É uma descrição sensual e apaixonada da mulher negra. Porém, apesar de nessa 

representação a mulher negra ser aquela que seduz e deixa o homem “tal qual Adão no 

paraíso”, se diferencia entre as demais do mesmo período porque nela é destacada a 

beleza da mulher negra de pele escura, valorizando os traços africanos dessa mulher. 

Luis Gama define um tipo de beleza absolutamente em contradição aos cânones 

românticos, se desvencilha do eurocentrismo estético, apesar de continuar sensualizando 

o corpo da mulher negra como os demais autores do período. Gama é um dos primeiros 

a realçar uma tradição africana comum aos negros brasileiros. Elege o negro, a beleza 

da mulher negra, como motivos poéticos, rompendo com o indianismo romântico, 

enquanto único formador da identidade nacional. Sua obra satírica vai além do 

Abolicionismo e da denúncia ao preconceito racial, propondo outra idéia de identidade 

nacional que incorporasse a negritude brasileira, podendo ser vista como uma arma 

contra o embranquecimento e uma valorização da negritude. Mesmo tendo sido educado 

num padrão eurocêntrico; na sua poesia podemos encontrar traços da tradição oral negra 

e uma inversão satírica de valores europeus.73 

Pesquisas indicam que Luis Gama era filho de Luísa Mahim74, africana forra, 

tendo se tornado livre por volta de 1812, estabelecida como quitandeira e quituteira em 

Salvador. A história da mãe de Luis Gama é envolta em “aura de lenda”; é suspeita de 

participar de várias insurreições de escravos, entre elas a Revolta do Malês e a 

Sabinada. Luisa Mahim teria fugido para o Rio de Janeiro em 1837, perdendo-se a partir 

daí seu paradeiro. A ela, Luis Gama dedicou o poema Minha Mãe: 

 

Era mui bela e formosa, 
Era a mais bela pretinha, 
Da adusta Líbia Rainha, 
E, no Brasil pobre escrava! 
Oh! Que saudades que eu tenho 
Dos seus mimosos carinhos [...]75 
 

                                                 
73 Sobre Luis Gama ver Elciene Azevedo: O Orfeu de Carapinha, Campinas- SP: Editora da Unicamp, 
1999. E Luis Silva Cuti em Luiz Gama: Uma trajetória além de seu tempo, Estudos Afro-asiáticos, 
CEAA, n.o.16, 1989. 
 
74 Sobre Luisa Mahim ver Nei Lopes: Enciclopédia da Diáspora Brasileira, p. 399. Sua história foi 
contada de forma romanceada pela escritora Ana Maria Gonçalves em Um Defeito de Cor, Rio de 
Janeiro: Record, 2006, um belíssimo romance de quase mil páginas. 
75 Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. 
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Retomando o tema desta pesquisa, podemos perceber que no poema Meus 

Amores as “pernas de ébano”, descritas por Luis Gama diferem do “negrume das 

pernas gordas” ressaltado por Aluísio Azevedo, ao falar de Bertoleza, o cabelo crespo 

da negra que para Aluísio é uma “hedionda carapinha”, para Luis Gama é “núbia 

trunfa”. 

A personagem Bertoleza era “quitandeira, trintona, escrava de um velho cego”, 

“amigada” com o português João Romão. Este último era tão pobre quanto à escrava e 

“vivia puxando carga numa carroça”. Bertoleza contou a João Romão que tinha 

juntado dinheiro para comprar sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe 

guardasse as economias Daí em diante João Romão tornou-se o caixa, o procurador, o 

conselheiro de Bertoleza e, logo depois resolveram morar juntos. Com as economias da 

“amiga” comprou o terreno ao lado da venda e construiu um cortiço. Enganando a 

quitandeira, João Romão afirma: 

 

Agora crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai 
ficar forra; eu entro com o que falta. 
Nesse dia ele saiu muito à rua, e uma semana depois apareceu 
com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz alta à 
companheira. 
Você agora não tem mais senhor! Declarou em seguida à 
leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está 
livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, 
se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os vinte mil-réis 
(...)!76 

 

 Bertoleza, assim como um grande número de mulheres negras escravizadas do 

período pré-abolição, pagava jornal aos seus donos e ainda trabalhava incessantemente 

para conseguir juntar dinheiro para comprar a própria alforria. 

 Predominavam entre as alforrias, as de mulheres, principalmente vendedoras, 

mas também do serviço doméstico, concubinas e prostitutas. De acordo com a 

historiadora Maria Odila da Silva Dias, muitas das alforrias eram condicionadas a 

permanência da escrava liberta presa ao serviço doméstico como agregada. Muitas, 

entretanto permaneciam ligadas por laços de família ou do convívio comunitário, a 

maridos e filhos escravos, que elas procuravam alforriar e auxiliar na luta pela 

liberdade. 

                                                 
76Aluísio Azevedo, O Cortiço, p.15. 
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 A forma mais comum de se ganhar dinheiro para as mulheres negras era o 

comércio de rua. A figura da negra quitandeira, quituteira ou de tabuleiro tem presença 

forte no final do século e inicio do XX. Essas mulheres eram responsáveis pelo sustento 

próprio de seus filhos, muitas vezes de seus maridos ou de uma antiga senhora 

empobrecida. 

 Em São Paulo, como mostrou Maria Odila da Silva Dias, o comércio de rua era 

fonte de renda importante e eram verdadeiros traços vivo de costumes africanos 

estampados nas práticas cotidianas de escravas e forras. As negras minas tinham fama 

nesse ramo, a vocação para vendedoras das negras minas, ou do Daomé, Nigéria, 

Senegal e Congo foram ressaltadas por viajantes. Vindas de Angola e de Moçambique, 

do grupo bantu, também eram boas comerciantes, em suas terras já praticavam um 

comércio ambulante e de feiras, de comestíveis e gêneros de primeira necessidade. 

Escravizadas muçulmanas, principalmente iorubanas, também demonstravam suas 

habilidades adquiridas no Congo e Daomé, completando o trabalho doméstico com 

quitandas e pequenas vendas, que funcionavam à noite: 

 

Na costa ocidental da África o pequeno comércio era prática 
essencialmente feminina; atravessar e revender gêneros 
alimentícios de primeira necessidade garantia às mulheres 
papéis importantes. Nesta esfera própria, adquiriam autonomia 
com relação aos homens e, se não prestígio, certamente um 
papel econômico de provedoras e organizadoras da circulação 
dos gêneros alimentícios. Este comércio, além da 
funcionalidade econômica, tinha também um sentido social 
religioso, estreitando os laços comunitários e chegando a 
relacionar-se com o próprio culto tribal aos ancestrais. [...] As 
mulheres africanas, mesmo casadas e contando com a linhagem 
e terras do marido, que deviam trabalhar, estavam acostumadas 
a ter de sustentar-se a si próprias, e aos filhos, com o seu 
próprio dote, mantendo-se, mesmo casadas, economicamente 
independentes.77 

 
No Rio de Janeiro, a presença das vendedoras negras teve grande importância na 

história da cidade. Conhecidas como “tias baianas”, representaram a resistência das 

populações negras no conturbado período de remodelação da cidade. O Rio de Janeiro 

era nesse período uma verdadeira “cidade negra”. Era a cidade com a maior 

concentração de africanos, 38% da população: escravos um pouco mais de 14%, e 

pretos e pardos livres 23, 7%.   

                                                 
77 DIAS, Maria Odila da Silva, Cotidiano e Poder em São Paulo, p. 158. 
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 Mônica Pimenta Velloso no artigo As tias baianas tomam conta do pedaço78 

mostra que, desde o século XVII, o Rio de Janeiro já era um dos maiores portos 

negreiros do país e grande parte dos negros que aqui chegavam vinha dos portos 

nordestinos, principalmente de Salvador. Com a abolição, aumenta consideravelmente o 

fluxo de migrantes baianos que afluíram para o Rio de Janeiro em busca de melhores 

condições de vida. Entretanto, não foi apenas por ser a capital da república que o Rio foi 

procurado, mas também porque ali residiam muitos de seus parentes, que dava certo ar 

de familiaridade ao Rio, apesar de todas as dificuldades para se estabelecerem na cidade 

grande.  

Foi na Pedra do Sal, bairro da Saúde, que surgiu o primeiro 
rancho carioca de que se tem notícia: O Rancho das Sereias, 
formado que se que exclusivamente por elemento da colônia 
baiana. O fato se explica: a casa da tia Sadata, local onde nasceu 
o referido rancho, era uma espécie de passagem obrigatória para 
a grande parte dos baianos recém-chegados ao Rio. Conta-se 
que a casa, situada no alto do morro, oferecia uma visão 
panorâmica da baía de Guanabara. De lá era possível controlar 
todo o tráfego marítimo. Para sinalizar a chegada de novos 
baianos, a embarcação já trazia na proa a bandeira branca de 
Oxalá. A acolhida da tia era certa. Lá eles encontravam o apoio 
necessário para enfrentar a dura batalha da sobrevivência na 
cidade hostil.      79 
 

  Essa rede de solidariedade grupal acabou criando fortes vínculos entre os 

baianos, levando-os a desenvolverem expressões culturais próprias em relação ao 

restante da cidade, trazendo para o Rio de Janeiro os hábitos e costumes da Bahia: 

  

[...]‘porque naquela época quando falava em ir pro Rio de 
Janeiro era um sonho, uma coisa do outro mundo. Quando 
falava no Rio, meu Deus do céu! Você veio do Rio? Você vai 
ao Rio? Aquela coisa’80 
[...]Roberto Moura denominará uma “pequena diáspora na 
capital”, diáspora diversa da historicamente reconhecida porque 
resultado do ato voluntário, de quem agora pode dispor de sua 
vida e fazer projetos. “Vamos embora para o Rio porque lá no 
Rio a gente vai ganhar dinheiro, lá vai ser um lugar muito 
bom”, afirma uma das narradoras de Roberto Moura. O Rio 

                                                 
78  Mônica Pimenta Velloso, As tias baianas tomam conta do pedaço- Espaço e identidade cultural no 
Rio de Janeiro, Estudos Históricos, v.3, n.º 6, p-207-228. 
79 Ibid, p. 209. 
80 Citado por Gisêlda Melo do Nascimento em Feitio de Viver; Memórias de descendentes de escravos, 
Londrina:Eduel, 2006, p.96. 
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como horizonte possível para projetar sonhos de ser feliz. Tia 
Ciata, a mais hábil fabricadora de sonhos.81 

 
Lembremos que Aluísio Azevedo ao falar de Rita Baiana destacou um pouco 

dessa história. O próprio nome da personagem diz de onde ela veio e, além disso, ao 

narrar como se deu a sedução do português Jerônimo, diz que a baiana fez com que este 

substituísse a guitarra: 

Pelo violão baiano, e deu-lhe a ele uma rede, um cachimbo, e 
embebedou-lhe os sonhos de seu amante prostrado com as suas 
cantigas do norte, tristes, deleitosas, em que há cablocinhos 
curupiras, que no sertão vêm pitar à beira das estradas em noite 
de lua clara, e querem que todo o viajante que vai passando lhes 
deda fumo e cachaça, sem o quê, aí deles! O curupira 
transforma-os em bicho do mato. E deu-lhes do seu comer da 
Bahia, temperado com fogoso azeite-de-dendê, cor de brasa; 
deu´lhe das suas muquecas escandescentes, de fazer chorar 
[...]82 

 
 Aluísio Azevedo não retratou, entretanto, como também não o fez nenhum outro 

romancista de sua época, a importância das mulheres baianas na história cultural da sua 

cidade do Rio de Janeiro daquele período. Foi na casa de uma “tia baiana” que surgiu o 

ritmo musical hoje reconhecido mundialmente e que é um dos símbolos do Brasil: O 

samba. 

 As casas das “tias baianas” eram locais de sociabilidade, onde ocorriam 

encontros, conversas, danças, música, culinária, religião. A famosa casa da tia Ciata é 

hoje reconhecida como o “berço do samba”. Entre os freqüentadores da casa estavam 

Donga, João da Baiana, Pixinguinha, Sinhô, Caninha e Heitor dos Prazeres. Também 

alguns intelectuais e jornalistas e intelectuais, como João do Rio, Manuel Bandeira, 

Mário de Andrade, entre outros. 

 “Tia” Ciata, “tia” Sadata, “tia” Bibiana, “tia” Perciliana, “tia” Amélia do 

Aragão, “tia” Celeste, “tia” Perpétua, “tia” Veridiana, “tia” Calu Boneca, “tia” Maria 

Amélia, “tia” Rosa Olé, “tia” Gracinda e muitas outras “tias baianas” desempenharam 

uma liderança informal na comunidade em que viviam83. Fazendo de suas casas espaço 

de sociabilidade. De acordo com Nei Lopes em seu Dicionário da Diáspora Africana, 

                                                 
81 Ibid., p. 4. Ver também Roberto Moura. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: FUNARTE, 1983. 
82 Aluisio Azevedo, O Cortiço, p. 195. 
83 Mônica Pimenta Velloso, As tias baianas tomam conta do pedaço- Espaço e identidade cultural no Rio 
de Janeiro, Estudos Históricos, v.3, n.º 6, p-207-228. 
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as “tias” baianas eram as líderes da “Pequena África”, a comunidade baiana no Rio de 

Janeiro: 

 

[...] a Pequena África foi o berço onde nasceu o samba em sua 
forma urbana. Na mesma região se estabeleceram os primeiros 
candomblés cariocas. [...] O estabelecimento dessa comunidade 
no Rio se expressa, também, na divulgação, fora de seu âmbito, 
de produtos como a culinária de origem africana, a qual, em 
1881, já era oferecida em restaurantes como o Bahiano, que 
servia vatapá de garoupa, moqueca de peixe, angu de mocotó e 
cuscuz de tapioca.84 

 

  As casas das “tias” baianas nos remetem aos chamados zungus. Durante todo o 

século XIX, os zungus eram um tipo de moradia para onde convergiam homens e 

mulheres negras. Constituíam um espaço de invenção e de práticas culturais das 

populações negras. Práticas essas que eram reprimidas em outros espaços da cidade. 

Nas fontes policiais, os zungús aparecem como casa de cômodos dividida para ser 

alugada à “gente da mais baixa ralé” e lugar de “imoralidades” para “vagabundos, 

capoeiras, desordeiros e ébrios”.85  

 Os zungus eram o local de refeições e moradias para africanos e crioulos pobres, 

acabavam sendo também espaços que estreitavam os laços de solidariedade entre 

escravos, libertos e estrangeiros.  

 

No dia 19 de outubro de 1889, a polícia da Corte do Rio de 
Janeiro – a menos de um Mês de se tornar a capital da 
Republica – realizou uma de suas rotineiras ações conjuntas no 
centro da cidade. Várias mulheres foram detidas. Na casa 11 da 
Rua da Imperatriz (atual Camerino) foi presa a cozinheira Paria 
da Glória, carioca de 22 anos, identificada pelo jargão racial da 
época como de cor fula (mestiço de negro com mulato). Em 
seguida veio a costureira mulata mariana Maria Gracinda, 23 
anos, nascida em São Paulo. Neste mesmo momento, a polícia 
entrava em outro sobrado, desta vez na rua da Parinha, 106 
(hoje Praça Mauá). De lá saíram as lavadeiras Joana Maria de 
Jesus, de cor fula, natural de Ouro Preto, e a preta Mariana 
Basília da Conceição, de Niterói. Um pouco mais tarde, outra 
casa era invadida na movimentada Rua Uruguaiana. E mais três 
mulheres seguiram o mesmo destino de suas companheiras de 
cor e infortúnio, a Casa de Detenção da Corte, no subúrbio de 
Mata-Porcos (atual Rua Frei Caneca). Todas detidas e fichadas 

                                                 
84 LOPES, Nei, Dicionário da Diáspora Africana, p. 525. O verbete “tias baianas” está na página 649. 
85 SOARES, Carlos Eugênio Líbano [et al.], Cidades negras: africanos, crioulos e espaços urbanos no 
Brasil escravista do século XIX, p. 84. 
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por um “crime” que não constava no Código Penal do Império: 
estarem reunidas em uma “casa de zungu”. 86 

 
 Este caso citado pelo historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, evidencia a 

repressão policial às casas de zungu. Para Líbano é possível que os zungus tenham 

dando origem aos primeiros candomblés criados no perímetro urbano do Rio de Janeiro 

no século XIX, serviram também a partir de 1840 de refúgio para africanos vindos da 

Bahia, depois do fracasso do Levante dos Malês87, em sua maioria da nação mina, 

também chamados nagôs.  

 A palavra zungu de acordo com Robert Slenes é uma corruptela de dois termos 

da região dos bakongos, na altura do antigo reino do Congo: nzi (casa) mais angú 

(alimento do escravo urbano). Assim, zungú seria apenas uma transformação de um 

termo que já existia antes do seu aparecimento, ou seja, casa de angu. No entanto, para o 

pesquisador Nei Lopes que escreveu o Dicionário da Diáspora Africana, a palavra 

zungu vem do quicongo nzungu, ‘panela’, ‘caldeirão’, ou seja, onde se fazia o angú. 88  

O zungu pode ser visto, portanto, como um dos lugares de construção da 

identidade negra no Rio de janeiro do Século XIX. Outra característica importante dos 

zungus era a forte presença feminina. A literatura de finais do século XIX e inicio do 

XX silenciou totalmente sobre tais mulheres negras. A essa literatura, interessava mais 

os estereótipos da “escrava animalizada”, da “mulata boa de cama” ou da “mãe-preta”. 

  

 2.2 - A “mãe-preta” 

 

 Aluísio Azevedo, em O Cortiço, relatou numa passagem o desejo da personagem 

Leocádia, lavadeira de se tornar ama-de-leite. Depois de tentar engravidar do marido 

sem sucesso, ela deixou-se seduzir por um estudante que ao observá-la lavando roupa a 

desejou. O rapaz queria dar-lhe de presente um coelhinho branco, no entanto, o que 

Leocádia queria era engravidar para conseguir um emprego como ama-de-leite: 

 
                                                 
86 SOARES, Carlos Eugênio Líbano. O reino do zungu, Revista Nossa História, março de 2006, p.46. Ver 
também do mesmo autor Zungu: rumor de muitas vozes. Rio de Janeiro Arquivo Nacional, 1998. 
87 O Levante dos Malês, revolta organizada na Bahia por negros muçulmanos, também conhecida como 
Grande Insurreição, ocorreu em Salvador no ano de 1835. Ver: REIS, João José. A Revolta Escrava no 
Brasil: A História do Levante do Malês em 1835. São Paulo Companhia da Letras, 2003. 
88 No Dicionário da Diáspora Africana de Nei Lopes, ver o verbete na página 698. No Novo Dicionário 
Banto do Brasil, do mesmo autor encontramos o verbete angu: “Pirão ou papa de farinha de milho, arroz, 
mandioca, ou banana cozida”, p.30. 
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Olha ! pediu ela, faz-me um filho, que eu preciso alugar-me de 
ama-de-leite...Agora estão pagando muito bem as amas! A 
Augusta Carne-Mole, nesta última barriga, tomou conta de um 
pequeno aí na casa de uma família de tratamento, que lhe dava 
setenta mil-réis por mês!...E muito bom passadio!...Sua garrafa 
de vinho todos os dias!...Se me arranjares um filho dou-te outra 
vez o coelho!89 

 
 A mãe-preta é figura muito presente na história brasileira, desde o período da 

escravidão até os primeiros anos do século XX, quando as negras passam a serem 

preteridas pelas brancas imigrantes. Momento em que a sociedade não valorizava mais 

o trabalho das mulheres negras e nem a presença delas na cidade. Amas criadeiras 

passaram a ser vistas como perigosas moradoras de cortiços que transmitiam doenças 

para as famílias brancas. A partir da metade do século XIX, apareceram imagens 

divergentes de ama-de-leite: 

 

a mãe negra não era mais a encarnação do alimento e dos 
cuidados afetuosos, tornou-se também um espectro de doença 
medonha. Com o leite de seu corpo poderia infectar o inocente 
com a tuberculose, ou até mesmo a sífilis. As moléstias que 
antes os patrões, consideravam seu dever cuidar vieram a ser 
consideradas importações transportadas pelas criadas.90 

 
 
 A historiadora Maria Aparecida da Silva Lopes, afirma que nas primeiras 

décadas do século XX, muitos brancos passaram a deplorar o efeito corruptor que a 

criação dada por amas negras tinha sobre as crianças brancas, chegando a ponto de 

sugerir que os brancos absorviam os vícios das vidas dos negros, sem falar nas doenças 

passadas através do leite da mãe preta. Estes rejeitavam inteiramente a idéia das 

contribuições culturais da mãe preta, declarando que algumas escravas negras em nada 

contribuíram para a formação da raça e da nacionalidade. 

 Apesar dessa rejeição, a partir de 1920, o dia 28 de setembro, dia da aprovação 

da lei do ventre livre, passou a ser adotado como o dia da mãe preta. E em 1954 foi 

inaugurada na cidade São Paulo, no Largo do Paissandu, um monumento à mãe preta. 

 

 

                                                 
89 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p. 86. 
90 Deiab, Rafaela de Andrade. A mãe preta na literatura brasileira: a ambigüidade como construção 
social (188-1950). Dissertação, USP,2006, citada por LOPES, Maria Aparecida de Oliveira em História e 
Memória do negro em São Paulo: efemérides, símbolos e identidade(1945-1978). Tese, Unesp/Assis, 
2007. 
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Mãe Negra, obra de Julio Guerra, 1954. 

 

 

Lélia Gonzalez, antropóloga e feminista negra propôs na década de 1980, uma 

releitura da personagem estereotipada da “mãe-preta”. Para ela, essa figura, em vez de 

representar a aceitação da condição de escrava, afirmava a resistência negra construída 

no cotidiano das relações entre senhores e escravos. Já que por meio das cantigas de 

ninar repletas de palavras africanas e na linguagem cotidiana ensinada às crianças 

brancas a “mãe-preta” marcava traços africanos na sociedade brasileira. Para Lélia 

Gonzalez a língua brasileira deveria se chamar “pretuguês”, tamanha a influência da 

África e das mulheres negras em sua formação.91 

  

 

 

                                                 
91 Citado por Schuma Schumaher em Mulheres Negras do Brasil, São Paulo: Editora Senac, p.198. 



 49

Capítulo 3 

 

“Bonita como a branca e fácil como a negra: A mulata” 

 

3.1. “A Mulata é a Tal!” 

 

Nos romances que analisamos foi possível perceber uma diferença muito grande 

na representação de negras e mestiças: Enquanto a mestiça é bonita, cheirosa, 

irresistível, a mulher negra é representada como feia e fedida. A primeira é ideal para o 

sexo e a outra para o trabalho. Reproduzindo o dito popular do Brasil escravocrata 

“Branca pra casar, preta pra trabalhar e mulata pra fornicar”. 

Em O Cortiço de Aluísio Azevedo, podemos observar a diferença na 

representação da personagem mestiça Rita Baiana e da negra Bertoleza. Enquanto Rita 

“cheira a manjericão”, é desejável e desejada, Bertoleza é sempre descrita como “mal 

cheirosa” e “repugnante”, além de trabalhar dia e noite “feito uma besta”.  

Nos dois casos, as personagens tanto a retratada como negra (pele escura, cabelo 

crespo) como a mestiça (pele mais clara e cabelos ondulados) são desclassificadas 

enquanto mulheres ‘virtuosas’ e ideais para o casamento. Se fizermos uma comparação 

entre as duas, a personagem negra é ainda mais maltratada em sua representação, pois 

“fede” e “causa nojo”. 

     Teófilo Queiroz Júnior em Preconceito de cor e a mulata na literatura 

Brasileira, ao analisar as personagens “mulatas”, percebeu que mais que o mulato, a 

“mulata” constitui um membro da sociedade brasileira, em que se espelham 

contradições e inconsistências sobre a maneira da nossa sociedade organizar-se. Essa 

dimensão dialética da “mulata” ganha maior intensidade, à medida que ela passa a 

constituir personagem literária, pois a “mulata” atua na trama de ficção sem chegar a ter 

consciência de que é, aí, um grande agente de precipitação, provocador do remate da 

narrativa. E, segundo esse autor os próprios escritores, em sua maneira de utilização da 

“mulata” como personagem, também revelam tamanha familiaridade com o 

preconceito, que envolve esse tipo, que já não chegam ao que tudo indica, a ter 

consciência de que manipulam um estereótipo. 92  

                                                 
92  Teófilo Queiroz Júnior: Preconceito de cor e mulata na literatura brasileira, p.16-17. 
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A “mulata” aparece sempre se rebolando, com seus cabelos encaracolados 

“como serpentes” que seduzem os homens. Ela é bonita, é cheirosa, tem corpo firme, é 

ideal para o sexo, como Rita que “era a luz do meio-dia; ela era o calor vermelho das 

sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas” também “era o 

veneno e o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel”. 

 Além da beleza e do cheiro que despertam desejo, a mestiça também é descrita 

como mulher fogosa que “gosta muito das farras e pouco do trabalho,” como Rita 

Baiana que Aluisio Azevedo descreve como uma mulher que “não endireita mais!... 

Cada vez fica até mais assanhada!... Parece que tem fogo no rabo! Pode haver o serviço 

que houver, aparecendo pagode, vai tudo pro lado!”93 

Aluísio Azevedo corroborava com o pensamento da época que via no mestiço 

uma “hibridez moral extraordinária”, espírito às vezes fulgurante e outras vezes frágil, 

irrequieto e inconstante e uma moralidade rudimentar herdada do automatismo 

impulsivo das raças inferiores.94 

No que se refere à representação da mestiça na literatura brasileira em geral, 

Teófilo Queiroz Júnior chegou a seguinte conclusão: 

De quanto pudemos analisar e inferir parece-nos adequado 
admitir que, no que se refere à mulata como elemento de 
relações interétnicas, a literatura no Brasil funciona como 
eficiente recurso de sustentação preconceituosa reinante. À 
medida que se tornam difundidas e, pois, aceitas, as obras de 
ficção em que aparecem mulatas, estas se tornam consolidadas 
como estereótipos em que se refletem os efeitos e o conteúdo do 
preconceito de cor. E, mais, dentro do esquema geral de não 
exacerbar tensões nas relações interétnicas e nem manifestar 
preconceito, a literatura observa tais princípios, ressaltando 
dotes físicos da mulata, que a tornam esteticamente apreciável 
(o que torna aceitável o teor da narrativa), mas não aceitável 
moralmente (com o que se ressalva a moral dominante). (...) é 
muito remota a possibilidade de a literatura, de per si, 
reformular o estereótipo de mulata com que vem operando até 
agora e isso porque (...) a própria intelligentzia não revela maior 
consciência dos compromissos aqui referidos, assumidos pela 
literatura com a sociedade, precisamente em correspondência à 
própria ordem social e suas solicitações à ficção literária. 95 

                                                 
93 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p.43. 
94 Kabengele Munanga citando Euclides da Cunha em Os Sertões. Em: Rediscutindo a Mestiçagem no 

Brasil: identidade nacional versus identidade negra, Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p.62. 
95 QUEIROZ JÚNIOR, Teófilo. Preconceito de cor e a mulata na literatura brasileira, São Paulo: Ática, 
1973, p.122-123.  
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Devemos sempre nos lembrar que o estereótipo é uma camisa de força, uma 

forma de controle social, como diz David Brookshaw em Raça e Cor na Literatura 

Brasileira. Desse modo, o estereótipo da “mulata” teve a sua utilidade num período de 

normatização do comportamento feminino e de busca de uma identidade para o 

brasileiro, e o tem até hoje, tendo em vista que o mesmo permanece, principalmente, na 

ficção televisiva96.   

O já citado Teófilo Queiroz Júnior afirma que a mestiça, como tipo literário, se 

define direta e intensamente associada às suas características étnicas, tomadas como 

indicação de seu caráter. Em sua descrição se assinalam, com freqüência, o colorido de 

sua pele, os braços e pernas bem torneadas, cintura fina, busto insinuante e bem 

modelado, a boca sensual, os dentes muito brancos e sadios, iluminados por sorrisos 

fáceis, sonoros e comunicativos, os bastos cabelos negros. Lembremos que essa era 

também a descrição de Lenita, em A Carne de Julio Ribeiro e que, mesmo tendo sido 

descrita como “morena clara” pelo autor, as demais características são da “mulata”, as 

mesmas que geralmente encontramos nas representações das mestiças na literatura 

brasileira. 

Os cabelos encaracolados e o sorriso fácil são marca sempre presente no 

estereótipo da mestiça. Lembremos que as normas disciplinares da época ordenavam às 

mulheres da boa sociedade a serem discretas, que dissimulassem suas formas com 

códigos. Os cabelos, signo supremo da feminilidade, deviam ser disciplinados, cobertos 

por chapéu e às vezes por véu.  E o cabelo da mulher negra? Solto, armado ou trançado 

de diversas maneiras, causavam confusão97. A mulher decente não devia erguer a voz, o 

riso lhe era proibido, num máximo ela deveria esboçar um sorriso. E “mulata” como se 

comportava de acordo com Aluísio Azevedo: O português Jerônimo ao ver Rita Baiana 

dançar balançando seus cabelos: [...] compreendeu perfeitamente que dentro daqueles 

cabelos crespos, brilhantes e cheirosos, da mulata, principiavam a formar um ninho de 

cobras negras e venenosas, que lhe iam devorar o coração. 98 

                                                 
96 Existem diversos trabalhos sobre as “mulatas” na televisão, entre ouros ver uma coletânea de artigos na 
Revista Pagú (6-7) Raça e Gênero, 1996. 
97 Sobre a “campanha” que se fez pelo alisamento do cabelo crespo dos negros ver a dissertação de 
mestrado de Maria Aparecida Lopes intitulada Beleza e Ascensão social na Imprensa Negra Paulistana, 
1920-1940, defendida na PUC- São Paulo, 2001. Ainda sobre a importância dos cabelos, ver Sem Perder 
a raiz: Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra, de Nilma Lino Gomes, Editora Autêntica, 
2006. 
 
98 Ibid., p.79. 
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Aqui, Aluísio Azevedo revigorou antigas representações de caráter medúsico 

para confirmar a idéia de destrutividade intrínseca de que a personagem é portadora. 

Rita é a imagem da mulher fatal, portadora de uma beleza e de um erotismo diabólico, 

portanto de aniquilamento.99Para Teófilo Queiroz, 

 

Assim dotada, com tantos recursos estéticos, a mulata foi 
confrontada à negra, ainda presa a uma destinação de trabalhos 
pesados, da mesma forma que serviu de paralelo à branca - esta 
última preservada pela moral e pelas leis para as funções mais 
nobres de esposa e mãe de família (...). A aceitação 
generalizada da mulata como dotada de um comportamento 
impetuoso, seus modos fogosos, tudo parece expô-la a 
corresponder, agindo assim, às expectativas sociais que a 
envolvem e condicionam seu modo de ser. 100 

 

 A mestiça por possuir traços africanos “misturados” às características da branca 

concentrou em si uma beleza suigeneris. Está presente aqui a idéia de que a mulata é 

bonita como a branca e fácil como a negra. 

Carl Degler em Nem Preto Nem Branco trata das diferenças das relações raciais 

entre Brasil e Estados Unidos, destacando a situação do mulato(a). A obra traz um 

subcapítulo intitulado “Sexo sim, casamento não”. Vejamos que o próprio título já nos 

diz muito. Para Degler, no Brasil, existe uma grande aceitação e muitas vezes até o 

estímulo de relações sexuais inter-raciais fora do casamento:  

 

A virtual apoteose que se faz da mulata no Brasil como grande 
amante é plenamente reconhecida. Já nos Estados Unidos 
elogios públicos às delicias do “amor negro e mulato” são muito 
menos comuns, para o homem brasileiro a ‘Vênus Negra’, 
como Roger Bastide chamou o mito da mulata linda, erótica, é o 
máximo da atração sexual.101 

 

     Carl Degler cita ainda a fala do professor Costa Pinto para quem 

 

[...] todo o material lendário e folclórico que pode ser recolhido 
a respeito das pretendidas extraordinárias qualidades da mulher 
de cor, especialmente da mulata, como companheira sexual, não 

                                                 
99 CAMARGO, Susete, Representações e imagens femininas em Aluísio Azevedo, 1996,  p.146-147. 
100 QUEIROZ JÚNIOR, Teófilo. Preconceito de cor e a mulata na literatura brasileira. São Paulo: Ática, 
1975, p. 30. 
101 DEGLER, Carl N. Nem Preto Nem Branco: Escravidão e relações raciais no Brasil e nos Estados 
Unidos. Tradução de Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Labor do Brasil, 1976, p.199. 
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são mais do que puras racionalizações da acessibilidade da 
mulata à sedução do branco. Além disso, Costa Pinto também 
sugere para comprovar seu ponto de vista que se pergunte a 
qualquer brasileiro que afirma ser o interesse nas mulheres de 
pele escura um sinal de falta de preconceito, que se faça a 
seguinte pergunta: “Você seria capaz de casar-se com uma 
negra ou gostaria de ver sua filha ou irmã casar-se com um 
negro?”102 

 

      Carl Degler conclui que tanto no Brasil como nos Estados Unidos é permitido o 

relacionamento sexual inter-racial, porém quando se trata de casamento a história já é 

outra, ou seja: “sexo sim, casamento não!” Para o autor a própria ênfase dada à mestiça 

e não à negra como companheira sexual ideal, mesmo fora do casamento, acarreta fortes 

implicações raciais, pois a escolha é de: 

 

[...] uma mulher que tenha a acessibilidade de uma negra, mas 
que na aparência se aproxime mais da branca que da negra. 
Além disso, o simples fato de considerar a mulher negra ou 
mulata como objeto do homem branco certamente não melhora 
a posição dos pretos, como se pode lembrar pela exploração 
sexual das mulheres negras pelos brancos dos Estados Unidos. 
Reconhecida pelo seu ardor e beleza (...) a mulher negra de pele 
mais clara reúne em sua pessoa, tanto nos Estados unidos como 
no Brasil: a acessibilidade da negra com a aparência da 
branca.103 

 
      Para nós, nos depararmos com esses trabalhos foi muito relevante, pois nos confirma 

que o “mito” da “mulata boa de cama” não está presente somente na literatura, mas 

também no cotidiano das pessoas, trazendo conseqüências negativas para as mulheres 

negras e mestiças. 

E, se compararmos a representação desta última em O Cortiço à personagem 

negra, Bertoleza, veremos que há uma diferenciação evidente: Se Rita é a mulher ideal 

para sexo, Bertoleza é ideal para o trabalho: 

 

Bertoleza representava agora ao lado de João Romão o papel 
tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Mourejava a valer, 
mas de cara alegre; às quatro da madrugada estava já na faina 
de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois 
preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que 
havia para além do capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, 

                                                 
102 DEGLER, Carl N. Nem Preto Nem Branco: Escravidão e relações raciais no Brasil e nos Estados 
Unidos. Tradução de Fanny Wrobel. Rio de Janeiro: Labor do Brasil, 1976, p.200. 
103 Ibid.,idem. 
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cozinhava, vendia ao balcão na taverna quando o amigo andava 
ocupado por fora; fazia a sua quitanda durante o dia no 
intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para a porta da 
venda, e, defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e 
frigia sardinhas....E o demônio da mulher ainda encontrava 
tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu 
homem... 104 

 

     E, Bertoleza estava sempre mal-cheirosa, não inspirava desejo, João Romão 

seu “amante”: 

[...] engelou-se logo à vista de Bertoleza que, estendida na 
cama, roncava de papo pro ar, com aboca aberta, a camisa 
soerguida sobre o ventre, deixando ver o negrume das pernas 
gordas e lustrosas. E tinha de se estirar ali, ao lado daquela preta 
fedorenta a cozinha e bodum de peixe! Pois tão cheiroso e 
radiante como se sentia, havia de por a cabeça naquele mesmo 
travesseiro sujo em que se enterrava hedionda carapinha da 
crioula? (...) Não obstante, ao lado dele a crioula roncava de 
papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresedando a uma 
mistura de suor com cebola crua e gordura podre.105 

 

       Em outra passagem: 

 Como sempre Bertoleza era primeira a erguer-se e a última a 
deitar-se; de manhã escamando peixe, à noite vendendo-o à 
porta, para descansar da trabalheira grossa das horas de sol; sem 
Domingo nem dia santo, sem tempo para cuidar de si, feia, 
gasta, imunda, repugnante, com o coração eternamente 
emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz. Afinal, 
convencendo-se de que ela, sem ter ainda morrido, já não vivia 
para ninguém, nem tampouco para si, desabou num fundo 
entorpecimento apático, estagnado como um charco podre que 
causa nojo. 106 

 

    Já Rita Baiana é a imagem da beleza, da sensualidade, do erotismo e do 

exotismo “toda ela respirava o asseio das brasileiras e o odor sensual de trevos e 

plantas aromáticas”. 

     Para o crítico literário Antônio Cândido, Bertoleza, (...) serve para 

surpreendermos o narrador em pleno racismo, corrente no seu tempo com apoio numa 

                                                 
104 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p.15. 
105 Ibid., p.152. 
106 Ibid., p.193. 
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pseudo-ciência antropológica que angustiava os intelectuais brasileiros quando 

pensavam na mestiçagem local.107  

 Ao representar Rita Baiana, Aluísio Azevedo deixa nítida a complexidade do 

pensamento brasileiro daquela época: uma mistura de idéias, nas quais a mestiça 

representa, ao mesmo tempo, degeneração e, também, aquilo que o país tem de bonito, 

de especial. Apesar de demonstrar a personagem mestiça “carregada” de características 

preconceituosas com relação a sua raça, sua condição de mulher e sua pobreza, em 

contraposição a tudo isso, procurou representar essa personagem como a verdadeira 

representante das características nacionais:  

 

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das 
impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente 
do meio dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era 
o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas 
matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não 
torce a nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar 
gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do 
caju... 108  

 

 Antônio Cândido destaca que dentro do romance a natureza do país funciona 

como força perigosa, e é encarnada figuradamente em Rita Baiana, que “sendo 

personagem atuante é ao mesmo tempo símbolo, súcubo e gênio da terra”. 109 

Um papel muito importante da representação de Rita Baiana e das imagens de 

brasilidade que esta evoca é da influência intrinsecamente carregada, que a personagem 

foi capaz de produzir no português Jerônimo, ou seja, o seu abrasileiramento110.  

  Jerônimo, antes sério e pacato, transforma-se num homem alegre. Adota a 

comida brasileira e a sua força física diminui, enquanto os sentidos se aguçam e o corpo 

ganha hábitos de asseio.  

 
                                                 
107 CANDIDO, Antônio, De cortiço a cortiço. Novos Estudos. Cebrap, 1991.n.30, p. 143-144. 

 
108 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p. 78. 
109 Antônio Cândido, De cortiço a cortiço, Novos Estudos, CEBRAP, 1991.n.30, p. 141. 
110 Essa afirmação está presente nas análises de Antônio Cândido: De cortiço a cortiço, Teófilo Queiroz 
Júnior: Preconceito de cor e Mulata na literatura Brasileira, Susete Carvalho: Representações femininas 
em Aluísio Azevedo, Roberto Ventura: Estilo Tropical – história cultural e polêmicas literárias no Brasil 
1870-1914, também a introdução do próprio romance, escrita por Sérgio Milliet. 
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O abrasileiramento de Jerônimo é regido quase ritualmente por 
Rita Baiana, que o envolve em lendas e cantigas do Norte, dá-
lhe pratos apimentados e o corpo ‘lavado três vezes ao dia e três 
vezes perfumado com ervas aromáticas’, e este abrasileiramento 
é expressivamente marcado pela perda do ‘espírito da economia 
e da ordem’, da esperança de enriquecer’. É que a sua paixão 
violenta é apresentada pelo romancista como conseqüência das 
‘imposições mesológicas’, sendo Rita ‘o fruto dourado e acre 
destes sertões americanos’. 111  

O português Jerônimo, 

[...] queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, 
era ao fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a 
alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu 
corpo porejou o cheiro sensual dos bodes [...]112 

 

 Para ele, o contato com Rita significava viver o exotismo através da 

sensualidade da brasileira, também, adaptar-se ao meio, à natureza tropical, uma 

natureza ambígua – sedutora e perigosa ao mesmo tempo. Nina Rodrigues em seu livro 

As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil de 1894, falando dos feitos da 

mistura das raças em termos de conduta e de temperamento, julgava que a mistura entre 

raças de homens muito dessemelhantes parecia produzir um tipo sem valor, que não 

serve nem para o modo de viver da raça superior nem para o da raça inferior, não serve 

enfim para gênero de vida algum. 113 

  Quanto a Rita Baiana, a personagem seduz Jerônimo e abandona Firmo, seu 

namorado mulato, por que:  

[...] o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, 
e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. 114 

 

Em pequeno trecho, o narrador se utiliza dessa mesma idéia para descrever o 

desejo da personagem negra, Bertoleza, pelo português João Romão:  

Ele propôs morarem juntos e ela concordou de braços abertos, 
feliz em meter-se de novo com um português, porque, como 
toda cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e 
procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. 
115  

                                                 
111 Antônio Cândido, De cortiço a cortiço, Novos Estudos. CEBRAP, 1991.n.30 p.142.  
112 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p. 168. 
113 Nina Rodrigues, citado por Kabengele Munanga em Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, pp.57-61. 
114 Aluísio Azevedo: O Cortiço, p.14.  
115 Ibid., idem. 
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Ao mostrar a preferência das personagens negras pelo homem europeu, Aluísio 

destaca os ideais de “apuração” da “raça” brasileira, salientando mais uma vez a 

presença do ideal do branqueamento na narrativa.  

Podemos questionar essas representações que Aluisio Azevedo fez das mulheres 

negras e mestiças. Na superfície do romance, a mestiça aparece representada como uma 

mulher perigosa, que corrompe o homem branco, por meio da personagem Rita Baiana. 

No entanto, numa leitura mais aprofundada verificamos que essa representação também 

serve para mostrar os medos e receios dos homens brancos desse período. Divididos não 

apenas entre ricos e pobres, mas também entre nacionais e imigrantes.  

Aluísio Azevedo, como representante do nacional, tentou mostrar o quanto o 

imigrante, principalmente o português, nesse momento histórico, é aquele que busca o 

enriquecimento por meio da exploração do brasileiro. No entanto, esse “dominador” 

possui muitas fragilidades, muitos medos, receios e ao mesmo tempo certo 

encantamento por essa gente que ele explora.  

É o imigrante português quem possui normas frágeis de comportamento, já que é 

ele quem se ‘abrasileira’ e não o contrário, como Aluísio bem mostrou na representação 

do personagem Jerônimo. É ele quem troca o vinho do porto pela cachaça, o fado pelo 

pagode e a mulher branca pela negra. Deixando à mostra a fragilidade de sua moral, ao 

desejar tudo o que ele diz ser errado: a sexualidade livre, o ócio, o pagode.  

A forma pela qual os homens brancos se utilizaram para manter suas frágeis 

normas, no momento pós-Abolição e do advento da República, em que as linhas que 

separavam negros de brancos e pobres de ricos tornaram-se mais tênues, foi criando 

estereótipos em relação à população negra e a população branca pobre.  Ao homem 

negro coube o papel de vagabundo, do ócio, do malandro preguiçoso, representado no 

romance pelo personagem Firmo. E às mulheres negras e mestiças coube o estereótipo 

da mulata sedutora e boa de cama ou da negra feia e fedida, burro de carga. 
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3.2. Branqueamento e Mestiçagem: O corpo da mulher negra como 

laboratório e a disputa entre nacionais e imigrantes no processo de formação da 

identidade nacional. 

 

 

Modesto Broccos y Gomes: A Redenção de Cam, 1895.  

Museu nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. 
 
 

A ideologia racial forjada no Brasil, a partir do fim do século XIX a meados do 

século XX, pela elite brasileira, dividiu negros e mestiços, alienou o processo de 

identidade de ambos. A afirmação de que a raça branca era superior às demais, colocava 

o Brasil numa situação de excessiva inferioridade, pelo fato de ser um país, formado 

majoritariamente, por negros e mestiços. Para os mestiços a situação era ainda pior, 
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porque o pensamento da época dizia que este possuía tudo de ruim do branco e tudo de 

ruim do negro. 

Num primeiro momento, acreditava-se que o Brasil estaria condenado a não 

progredir devido a sua população mestiça e, portanto, inferior. Levou-se ao extremo o 

pensamento naturalista de Buffon que pregava a degeneração dos animais devido às 

possíveis variações das condições físicas, como o clima e a alimentação, ou o 

cruzamento com espécies vizinhas. Pensava-se que os mesmos efeitos do cruzamento 

entre o cavalo e o asno, por exemplo, ocorreriam no relacionamento entre o branco e o 

negro. Ou seja, desse “cruzamento” resultaria um “animal” estéril. Assim, o termo 

“mulato” originou-se de mulo porque se acreditava que o mestiço de branco e negro 

fosse estéril após algumas gerações.116 

 Depois de proclamada a inferioridade das raças não-brancas pela ciência, a 

questão étnica tornou-se central no Brasil em termos de implantação do liberalismo e do 

trabalho assalariado. O racismo científico foi adotado, de forma quase unânime, a partir 

de 1880, enviesando os ideários liberais ao refrear suas tendências igualitárias e 

democratizantes e dar argumentos para estruturas sociais e políticas autoritárias. Deste 

modo, as teorias racistas não exprimiram apenas interesses colonialistas e imperialistas, 

mas também se articulavam aos interesses de grupos nacionais dominantes ligados à 

modernidade. O racismo e o liberalismo foram redefinidos no Brasil. Os sistemas de 

pensamento europeus foram integrados segundo os interesses políticos e culturais das 

camadas letradas de forma crítica e seletiva. Tais camadas estavam preocupadas em 

adequar os ideários estrangeiros à realidade local.117 

   A valorização da mestiçagem e a ideologia do branqueamento serviram 

naquele momento para atenuar, ainda que parcialmente, o racismo científico então 

dominante. E trouxeram, também, uma “solução” para o dilema racial brasileiro: que 

previa um futuro pessimista para a nação brasileira, formada em sua maioria por “raças 

inferiores”. Passou-se a acreditar que a miscigenação seria imprescindível, pois se 

acreditava que por meio dela a população brasileira se tornaria branca. Passa-se, então, 

                                                 
116  VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: História Cultural e Polêmicas Literárias no Brasil, 1870-1914. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 57. 
117 COSTA, Emilia V. Da Monarquia a República - momentos decisivos. 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 

1987. 

. 
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para um segundo momento no qual o mestiço deixa de ser visto com um “atraso” para o 

país e passa a representar o símbolo do “verdadeiro” cidadão brasileiro, refletindo a 

influência do pensamento de Sílvio Romero.  

Silvio Romero foi um dos principais ideólogos do branqueamento. Acreditava 

que a miscigenação produziria uma população mais clara, pois os brancos, por serem 

considerados superiores seriam os parceiros sexuais mais procurados e promoveriam o 

branqueamento total da população brasileira, o qual se realizaria em três ou quatro 

séculos. Além do que, a imigração européia aceleraria ainda mais este processo. 

O mestiço passa, então, de elemento que “destruiria” o país por ser um “atraso”, 

para o papel de “salvador da pátria”, por meio do elogio à mestiçagem. Neste momento 

o mestiço passa a ser o símbolo nacional, o verdadeiro brasileiro. Segundo Roberto 

Ventura em Estilo Tropical, Silvio Romero com sua teoria racial baseada no ideal do 

branqueamento, fundou os mitos de identidade nacional e as ideologias do caráter e da 

cultura brasileira, baseados na fusão e integração de raças e culturas.118 

“Somos um país mestiço... somos mestiços se não no sangue ao menos na 

alma”. Definia Silvio Romero que foi, sobretudo homem de seu tempo ao tentar aplicar 

todo um ideário científico à complexa realidade social. Esse intelectual de Recife 

acreditava ver na mestiçagem, tão temida a saída para uma possível homogeneidade 

nacional. 

De acordo com a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz,  

 

(...) em vista da constatação da inexistência de um grupo étnico 
definitivo no Brasil, esse intelectual elegia o mestiço como o 
produto final de uma raça em formação. Utilizando de forma 
pouco ortodoxa as máximas poligenistas da época, Romero 
encontrava na mestiçagem o resultado da luta pela 
sobrevivência das espécies, como estabeleciam as teorias 
deterministas da época. Porém paradoxalmente, ao invés de 
condenar a hibridação racial, seguindo os modelos 
evolucionistas sociais, esse autor encontrava nela a futura 
“viabilidade nacional” 119 

 

                                                 
118 VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: História Cultural e Polêmicas Literárias no Brasil, 1870-1914. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 57. 
119 SCHWARTCZ, Lilia Moritz  O espetáculo das Raças: Cientistas Instituições e Questão Racial no 
Brasil, 1870-1930, São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 154. 
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 Apesar do “elogio à mestiçagem”, Silvio Romero não foi um defensor da 

igualdade entre os homens. Ao contrário, esse pensador foi um fiel seguidor do 

determinismo racial.  

Kabengele Munanga em Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, utiliza o conceito 

de mestiçagem para designar a generalidade de todos os casos de cruzamento ou 

miscigenação entre populações biologicamente diferentes, colocando o enfoque 

principal não sobre o fenômeno biológico enquanto tal, mas sim sobre os fatos sociais, 

psicológicos, econômicos e político-ideológicos decorrentes desses fenômenos 

biológicos inerentes à história evolutiva da humanidade. Por falta de qualquer 

conhecimento preciso sobre as leis da hereditariedade, o saber ocidental sobre o tema, 

não conquistou progressos até segunda metade do século XIX. As alternativas teóricas 

permaneceram em grande parte as mesmas, mas elas assumiram também aspectos 

políticos. Os frutos da mestiçagem, antes objeto da história natural, se transformaram 

em sujeitos da história civil.120 

É importante ter em vista que as noções de identidade brasileira e de mistura de 

raças se apresentaram relacionadas desde a afirmação do Brasil como país 

independente. Nem uma nem outra, entretanto, tinham significados precisos e 

amplamente compartilhados naquele período, assim como hoje não o temos. 

Ivana Stolze, em Cores, Marcas e falas buscou desnaturalizar o processo de 

construção da identidade brasileira em relação com a noção de mestiçagem racial, 

recuperando sua historicidade. As identidades nacionais e raciais como as conhecemos 

hoje, são construções históricas do século XIX, freqüentemente naturalizadas nas 

representações atuais sobre elas, tal a força enquanto vetores culturais e organizacionais 

da vida de todos nós. Para a autora,  

 

Considerar os múltiplos sentidos da mestiçagem é considerar a 
rua. Na imprensa do período regencial a rua adquiriu “voz”; 
seus ecos continuaram nos capítulos seguintes, como horizonte 
geral da investigação. Tomando como referência a cidade do 
Rio de Janeiro, vejamos a rua, não como lugar exclusivo, mas 
como lugar de evidência da mestiçagem. 

 

Verificamos que o uso dos termos mestiço, mulato, pardo, entre outros, tiveram 

diversos significados desde o inicio dos processos de formação da identidade nacional. 
                                                 
120 Kabengele Munanga, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus Identidade 
Negra, Belo Horizonte: Autêntica, p.29. 
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Cada período tem a sua singularidade. Para a autora “de certa forma, a identidade é uma 

contingência, apoiada exatamente na crença de que é uma verdade e uma necessidade”. 

Essa abordagem busca desnaturalizar o processo de construção da identidade brasileira 

em relações com a noção de mestiçagem racial, recuperando sua historicidade. 

Na análise do quadro A Redenção de Cam, de Modesto Broccos, a pesquisadora 

Gisêlda Melo do Nascimento em Feitio de Viver verifica que: 

 

[...] às mulheres cabem os tons enegrecidos da pele, ao contrário 
das figuras masculinas, deixando visível que é atribuição da 
mulher, mais precisamente seu ventre, funcionar como 
laboratório para o melhoramento e o aperfeiçoamento da 
constituição racial brasileira. Seria difícil imaginar a tela 
enquanto discurso da representação social- retratando os 
personagens de forma invertida quanto à distribuição de cores. 
Inconcebível um quadro em que o ventre/laboratório 
pertencesse à mulher branca; esta, por sua intocabilidade 
histórica, jamais serviria como objeto manipulável para 
experiência de tal natureza, ao menos neste contexto. 121 

 

Outro fator importante sobre a mestiçagem brasileira foi observado pela 

antropóloga Laura Moutinho, que realizou uma pesquisa chamando a atenção para a 

ausência da presença do homem negro no processo de miscigenação, tendo com ponto 

de referência a pesquisa de John Norvell. Este último em sua releitura dos autores 

clássicos, assim como entre os seus entrevistados, identificou uma “construção 

feminizada e sexualizada” da sociedade brasileira, cujo eixo se circunscreve à 

sensualidade e sedução que as “negras”, índias e “mulatas” exerciam sobre os 

colonizadores portugueses. Em um quadro assim constituído, vemos que o casal 

miscigenador é composto pelo libidinoso “branco” português com as lúbricas mulheres 

“negras”, índias e “mestiças”. Os homens “negros”, índios e “mestiços” estão 

completamente excluídos desse processo. Concordo com essa esta afirmação. De fato, 

os homens negros e mestiços apenas são representados no mundo do trabalho, estando 

deslocados do mundo do afeto e prazeres em geral. Laura Moutinho enfatiza ainda que, 

nos clássicos da historiografia, ao se falar em mestiçagem, a impressão que se tem é de 

                                                 
121 NASCIMENTO, Gisêlda Melo do. Feitio de Viver: Memórias de descendentes de escravos, Londrina: 
Eduel, 2006, p.19. 
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esta é produzida em abstrato e não entre pessoas por meio do ato sexual, seja ele 

legitimado pelo casamento ou não. 122 

Além disso, Laura Moutinho afirma que há outro aspecto desses dados que, de 
certo modo, surpreende.  

 
No país onde “a mulata é a tal”, cujos encantos foram tão 
festejados por distintos autores acadêmicos e em escritos 
literários, é interessante que haja um (ainda que pequeno, se 
excluirmos as diferenças demográficas) predomínio de homens 
“mais escuros” com mulheres “mais claras”. O elo entre “cor”, 
erotismo e gênero é particularmente enfatizado na mulher 
“mestiça”, mas também pode ser atribuído á “negra”, no eixo 
das representações sociais, no Brasil. Porém, é algo 
recorrentemente silenciado em relação aos homens “negros” e 
“mestiços”.123 

 

 Enfim é sempre o corpo a mulher negra que serve como instrumento no processo 
de miscigenação, ao menos no mundo das representações. E as mulheres brancas e 
negras disputam o exemplar masculino branco, em detrimento do negro. 

 
[...] ouviu-se um baque pesado e viu-se Piedade de bruços no 
chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas 
ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, 
rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando 
vitoriosa, com a boca correndo sangue: 

- Toma pro teu tabaco! Toma, galinha podre! Toma, pra não te 
meteres comigo! Toma! Toma, baiacu de praia! 

Os portugueses precipitaram-se para tirar Piedade de debaixo da 
mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. 

-Não pode! 

-Enche! 

-Não deixa! 

-Entra! Entra! 

E as palavras “galego” e “cabra” cruzaram-se de todos os 
pontos, como bofetadas. Houve um vavau rápido e surdo, e logo 
em seguida um formidável rolo, um rolo a valer, não mais de 
duas mulheres, mas de uns quarenta e tantos homens de pulso, 
rebentou como um terremoto. As cercas e os jiraus 
desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em 
descarga; ao passo que numa berraria infernal, num fecha-fecha 
de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que 

                                                 
122 MOUTINHO, Laura. Razão, “cor” e desejo: uma análise comparativa sobre relacionamentos 
afetivo-sexuais “inter-raciais” no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Unesp, 2004. 
 
123 Ibid, p.48-49. 
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topava no caminho; barracas e tinas, baldes, regadores e caixões 
de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas 
confundidas e doidas. [...] e o rolo a ferver [...] cada vez mais 
inflamado com terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-
se, num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao 
Brasil. [...]124 

Por outro lado, nesta cena narrada de forma envolvente por Aluísio Azevedo, 

podemos verificar a iniciativa do autor em nos mostrar que as relações entre nacionais e 

imigrantes no Brasil era um verdadeiro “barril de pólvora”, bastava qualquer desavença 

para ser o ‘”estopim” de uma “briga” que tinha motivos muitos mais profundos. 

A concentração de imigrantes pobres nas cidades confunde aqueles que 

contavam utilizar a imigração branca para “civilizar” o país.  Nivelados ao estatuto dos 

escravos de ganho ou do eito e exercendo atividades insalubres, os imigrantes europeus 

personificaram formas de “decadência social” que parecia estar reservada aos negros, no 

pensamento da elite dominante da época. 125 O contato próximo, íntimo mesmo, entre 

nacionais e imigrantes, brancos e negros pobres, deixava nítido que se a idéia de 

branquear o Brasil por meio da imigração serviria também para “melhorar” além de 

racialmente, culturalmente o país, o plano fracassou.  

A cara e os modos de vida dos imigrantes nasceram antes mesmo da 

Independência, no quadro dos tratados anglo-portugueses de 1810 que previam a 

abolição do tráfico negreiro. Na mesma época, combinaram-se política imigrantista e 

medidas restritivas ao tráfico, a diminuição da entrada de africanos deveria ser 

acompanhada de medidas que estimulassem a chegada de europeus. Com a proibição do 

tráfico negreiro em 1850, o que antes estava apenas nos planos começa a ser posto em 

prática. De acordo com os autores havia diferentes correntes que se enfrentavam na 

imprensa e no Parlamento, no terreno da política imigrantista.126 

Petrônio Domingues em Uma História Não Contada: Negro, racismo e 

branqueamento em São Paulo no pós-abolição, enfatiza o objetivo da política de 

imigração implementada no Brasil na segunda metade dos século XIX  em  atender  os 

desejos de depuração da raça. A discriminação contra o negro era um elemento presente 

em quase todo o programa de imigração. Uma das fontes citadas por este historiador 

                                                 
124 O Cortiço, p. 180-181. 
125 Luiz Felipe Alencastro e Maria Luiza Renaux, em : Caras e Modos dos Migrantes e Imigrantes, 
História da Vida Privada No Brasil, São Paulo: Companhia da Letras, 1997, vol.2, p.314. 
126 Idem, p.293. 
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que revela o sentido norteador da política imigrantista assim como a representação 

negativa do negro é a obra dos políticos e intelectuais que serviam de porta-vozes dos 

interesses da classe dominante, cita a obra de Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, 

Reflexões sobre a colonização no Brasil, de 1878, na qual este assinala que na política 

governamental de imigração e ocupação das colônias agrícolas, 

 

[...] não é só o progresso material que almejamos, é também o 
moral e intelectual; torna-se pois necessário ver qual o povo que 
melhor nos convém [...] Deveríamos logo excluir as raças 
africanas e asiáticas, que , decrépitas no espírito e disformes no 
corpo, estão condenadas a desaparecer da terra como a lia da 
humanidade.127 

 

No censo de 1872, africanos, portugueses e alemães ocupavam as três primeiras 

posições no contingente estrangeiro, os italianos totalizavam apenas 6 mil pessoas. A 

entrada maciça dos imigrantes iniciou-se no final da década de 1880. Em 1887 

desembarcaram 32 mil imigrantes e em 1888, com a Abolição o número aumentou para 

92 mil. Nos anos de 1890, a imigração italiana dirigida para São Paulo financiada por 

subvenções do governo provincial, e, depois pelo governo estadual atingiu seu pique 

histórico: 85 mil italianos em 1895.128 

 Aluisio Azevedo em o Cortiço mostra relações entre nacionais e imigrantes no 

período pós-abolição como bastante complicadas e violentas. Para Antônio Cândido em 

seu já citado artigo De Cortiço a Cortiço, as desavenças entre portugueses e brasileiros 

(negros e brancos) ocorriam por muitos outros motivos além da disputa por um “rabo de 

saia”. E muito mais pelas relações de trabalho. Antônio Cândido afirma que Aluísio 

Azevedo consegue mostrar no romance uma coexistência íntima do explorador e do 

explorado, tornada lógicamente possível pela própria natureza elementar da acumulação 

de riqueza em um país que economicamente ainda era semicolonial, no qual o regime da 

escravidão acarretava não apenas o contato entre explorador e explorado, mas permitia a 

exploração direta e predatória do trabalho muscular. Daí, a pertinência com que Aluísio 

                                                 
127 Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, Reflexões sobre a colonização no Brasil, São Paulo: A. L. 
Garraux e Cia, 1878, p. 1278, citado por Domingues, Petrônio José, Uma História não contada: negro, 
racismo e branqueamento em São Paulo no pós-abolição, São Paulo: Editora Senac, 2004, p. 45-46. 
128  Luiz Felipe Alencastro e Maria Luiza Renaux, em : Caras e Modos dos Migrantes e Imigrantes, 
História da Vida Privada No Brasil, São Paulo: Companhia da Letras, 1997, vol.2, p.314. 
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escolheu para objeto a acumulação do capital, mostrando em seu romance “o 

enriquecimento feito à custa da exploração brutal e servil”.129    

     Essa acumulação, segundo Cândido: 

[...] assume para o romancista a forma odiosa da exploração do 
nacional pelo estrangeiro. Tanto assim que n’O Cortiço há 
pouco sentimento de injustiça social e nenhum de exploração de 
classe, mas nacionalismo e xenofobia, ataque ao abuso do 
imigrante ‘ que vem tirar o nosso sangue’. Daí a presença duma 
espécie de luta de raças e nacionalidades, num romance que não 
questiona os fundamentos da ordem. O roubo e a exploração 
desalmada de João Romão são expostos como comportamento-
padrão do português forasteiro, ganhador da fortuna à custa do 
natural da terra, denotando da parte do romancista uma curiosa 
visão popular e ressentida de freguês endividado de empório.130 

 

     Além disso, Aluísio Azevedo em O Cortiço representa a visão que se tinha do 

brasileiro livre de fins do século XIX, como aquele que encarava o trabalho manual 

como degradante, “coisa de escravo”, ao contrário dos imigrantes europeus que aqui 

chegavam em grande número.  

E, os trabalhadores pobres do cortiço, a “arraia miúda” mesmo quando 

etnicamente branca se mostrava socialmente negra, pois eram todos trabalhadores 

braçais. 

     Aluísio retrata o ‘medo’que o brasileiro branco tinha do trabalho manual por 

considerá-lo inferior, devido aos séculos de escravidão que associou o trabalho a algo 

pejorativo. De acordo com Cândido é como se o brasileiro branco da época pensasse: 

 

Eu, brasileiro nato, livre, branco, não posso me confundir com o 
homem de trabalho bruto, que é escravo e de outra cor, e odeio 
o português, que trabalha como ele e acaba mais rico e mais 
importante do que eu, sendo além disso mais branco.131 

 

Já a imagem do negro e do mestiço de forma geral é associada à preguiça, à 

ociosidade, à ineficiência. E essa é a imagem que vinha sendo construída ao longo do 

                                                 
129 Antônio Cândido, De cortiço a cortiço, p. 127. 
130 Antônio Cândido, De cortiço a cortiço, p.131. 
131 Ibid., p.132. 
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século XIX como forma de justificar a entrada dos imigrantes em nosso país. 132  O 

discurso utilizado pelas elites brasileiras para a sustentação desse imaginário 

fundamentava-se, em suma, nas teorias raciais. No imaginário das elites brasileiras o 

imigrante, europeu, era dotado de qualidades físicas e morais que não eram encontrados 

nos negros ou mestiços, ou seja, no trabalhador nacional. Isso facilitava o ingresso do 

contingente imigratório europeu no mercado de trabalho. Dessa forma a construção da 

personagem Jerônimo aparece como a confirmação deste imaginário: 

Jerônimo... era perseverante, observador e dotado de certa 
habilidade [...] Era um homem de uma honestidade a toda prova 
e de uma primitiva simplicidade no seu modo de viver. [...] Saía 
de casa para o serviço e do serviço para casa, onde nunca 
ninguém o vira com a mulher senão em boa paz; traziam a 
filhinha sempre limpa e bem alimentada, e, tanto um como 
outro, eram sempre os primeiros à hora do trabalho. 133 

     A construção desse personagem como o bom trabalhador, sendo ele um 

imigrante português, reforça a idéia da leitura crítica que Aluísio Azevedo fazia da 

sociedade brasileira da época. Como homem de seu tempo, o romancista influenciado 

pelas concepções evolucionistas, darwinistas e positivistas colocou, em Jerônimo, o 

modelo de trabalhador na ótica da ideologia positiva de trabalho.134 

         Porém, ao construir as personagens João Romão, Miranda e Botelho, 

Aluísio Azevedo mostra o “avesso” dessa ideologia. Nessas personagens apresentadas 

como pessoas sem caráter, de moral duvidosa, verdadeiros “parasitas” que buscavam 

“formas não comuns” de enriquecimento, como o roubo, o casamento por interesse e 

outras “especulações”, Aluísio Azevedo deixa explícita a sua crítica aos portugueses 

que enriqueciam a qualquer custo.   

     Já Firmo era a representação do ócio, do mestiço degenerado. Esta 

personagem representa um segmento da sociedade brasileira que vivia “de si”, e que 

dançando, cantando e brigando, experimentou uma realidade de exclusão social135. Os 

capoeiras e os malandros aparecem, na história da nossa identidade nacional, à margem 

                                                 
132 Duas obras são importantes no esclarecimento desta problemática: Célia M.M. de Azevedo: Onda 
negra Medo branco e Sidney Chalhoub: Visões da liberdade.   
133 Aluísio Azevedo: O Cortiço, p.65-7. 
134 Renata Maria Tamaso: Um Cortiço chamado Brasil: Aluísio Azevedo e a sociedade brasileira do 
século XIX – uma leitura, Dissertação de Mestrado defendida na Unesp/Assis, p.219.  
135 Ibid. p.225. 
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da sociedade, já que não eram aproveitados no processo de construção da nova ordem 

social.136  

Ao descrever o “mulato” Firmo, Aluisio destaca que este era: 

Um mulato pachola, delgado de corpo e ágil como um cabrito; 
capadócio de marca, pernóstico, só de maçadas, e todo ele se 
quebrando nos seus movimentos de capoeira. [...] Era oficial de 
torneiro, oficial perito e vadio: ganhava uma semana para gastar 
num dia; às vezes, porém, os dados ou a roleta, multiplicavam-
lhe o dinheiro, e então ele [...] afogava-se numa boa pândega 
[...]; militara dos doze aos vinte anos em diversas maltas de 
capoeira [...]137 

 

No pós- abolição, consolidou-se no imaginário social uma visão de que o negro 

era imprestável para assumir as tarefas colocadas pela “nova ordem”, criou-se  o mito 

do negro indolente para quem o trabalho inspira um horror profundo. Mito que com o 

final da escravidão foi reforçado, pois já era preciso justificar a preferência pelos 

imigrantes no mercado de trabalho. Sidney Chalhoub mostra que esse processo ocorreu 

no Rio de janeiro, com a entrada maciça de imigrantes em sua maioria portugueses nas 

últimas décadas do século XIX e as primeiras do XX: 

 

[...] há o fato óbvio de que havia uma clara predisposição por 
parte dos membros das classes dominantes em pensar o negro 
como um mau trabalhador, e em reconhecer no imigrante um 
agente capaz de acelerar a transição para a ordem capitalista. 
Em termos práticos, isto significava que os indivíduos que 
tinham o poder de gerar empregos tendiam a exercer práticas 
discriminatórias contra os brasileiros de cor quando da 
contratação de seus empregados. O forte preconceito contra o 
negro se combinava na época com a obsessão das elites em 
promover o “progresso” do país. Uma das formas de promover 
este “progresso era tentar “branquear” a população nacional.” 

  

Para complicar ainda mais a situação do negro, na cidade do Rio de Janeiro a 

enorme maioria dos empregadores era portuguesa, o que levava a grande probabilidade 

deste contratar “seus patrícios”. O processo histórico por que passou a cidade do Rio de 

Janeiro na Primeira Republica apresentou um traço continuísta fundamental em relação 

aos tempos coloniais e imperiais: a manutenção da subordinação social dos brasileiros 
                                                 
136 Ver: Sidney Chalhoub: Visões da liberdade. Também Célia Azevedo: Onda negra Medo branco.   
137 Aluísio Azevedo, O Cortiço, p.67. 
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de cor. Ou seja, o negro passou de escravo a trabalhador livre, sem mudar, contudo sua 

posição relativa na estrutura social. 138 

Petrônio Domingues mostrou que havia a mesma dificuldade para os negros e 

mestiços de São Paulo em encontrar emprego. Com a enorme quantidade de imigrantes 

italianos, estes tinham preferência. Domingues destaca a grande quantidade de 

denúncias nos jornais que não deixam dúvidas sobre a existência de uma barreira racial 

na hora de escolher um empregado: 

“prefere-se branco”. 

A observação que se vê nos anúncios cria uma onda de 
desocupados. 

Entre os sem trabalho, avulta o número de pretos. Aptos são 
para todo e qualquer serviço, corteses e educados, como a 
maioria dos escravizados de ontem. E, no entanto, vêem-se na 
contingência de passar por vagabundos. 

Negam-lhes trabalho. [...] 

-Que é isso! Não fale essas coisas na cidade dinâmica que é São 
Paulo. 

-É uma verdade. Trabalho não falta. Mas não nos dão. Essa 
nossa cor... 

-Não entendo. Que tem a cor com o serviço... 

-Espere (desdobrando um jornal vespertino, disse-nos). Leia 
essas coisas. “PRECISA-SE de um chofer, para carro de 
câmbio, à rua tal, número tal. Prefere-se branco139 

 

Ou ainda: 

É de lamentar que [...] pretende uma fábrica- proscrever de seu 
operariado as moças pretas. Lembremos que se – muito 
honestamente- haverá muita senhora preta que se vista de seda, 
injusto é proibir-se que as mãos de moças pretas sejam 
recusadas para os serviços da fiação ou da tecelagem da matéria 
prima.140 

 

Em sua pesquisa Petrônio Domingues demonstra que houve em São Paulo 

uma “guerra muda e odiosa” contra os negros, e que na constituição do mercado de 
                                                 
138 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro 
na Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 57. 
139 Progresso, São Paulo, 26-9-1929, citado por Petrônio Domingues em Uma História Não Contada, 
p.110. 
140 Getulino, Campinas, 9-9-1923, citado por Petrônio Domingues em Uma História Não Contada, p. 
109. 



 70

trabalho no pós- abolição em São Paulo, o “branco imigrante europeu” monopolizou as 

melhores oportunidades e ainda eliminou o negro das antigas posições que ocupava. 

Portanto, fica evidente que a exclusão do negro, no período pós-abolicionista não 

resultou de sua aversão ao trabalho regular e disciplinado, pelo contrário, foi 

conseqüência da ausência de oportunidade de emprego para esse segmento da 

população. 

     Enfim, encontramos muitos dos complexos aspectos das relações de trabalho 

do final do século XIX em O Cortiço, uma quantidade enorme de características 

permeava essas relações: o trabalho escravo ainda estava presente, concomitantemente a 

uma numerosa quantidade de negros forros que viviam “de si” e a presença de 

trabalhadores imigrantes europeus. 

Sidney Chalhoub, no já citado Trabalho, Lar e Botequim, mostra por meio dos 

processos-crime de homicídios desse período, o quão violentas podiam se tornar esse 

“caldeirão de mudanças” que foi o final do século do século XIX e o inicio do XX.  

 Ao relatar a briga ocorrida no dia 18 de abril de 1907, entre os estivadores Zé 

Galego, brasileiro e Antônio Paschoal, português, na qual o último levou dois tiros, 

Chalhoub nos deixa claro que a morte de Paschoal não ocorreu somente por causa de 

“amor fatal” de Júlia que trocou um pelo outro, conforme relataram os jornais na época, 

mas sim pela complicada relação existente entre nacionais e imigrantes no universo do 

trabalho, que se  caracterizava por uma intensa disputa. “Apesar de a rixa entre os dois 

estivadores ter começado por causa de Júlia, ela teve conseqüências sérias nas relações 

entre os contendores em seu trabalho: Zé Galego impedia que Paschoal participasse das 

tropas que comandava.”141 

Apesar dos jornais na época (Jornal do Commércio e Correio da Manhã) 

tentarem mostrar a briga como “rápida e violenta” e relatarem que o crime havia 

ocorrido “por motivo aparentemente frívolo” entre “dois brutos ‘desejosos de sangue’”, 

Chalhoub verifica que para os estivadores que prestaram depoimento no processo “a 

morte de Zé galego não ‘rápida’ nem imprevista, e muito menos ocasionada por ‘motivo 

frívolo’. Havia uma rixa de muitos meses entre Zé galego e Paschoal”. Além do que o 

fato de um ser brasileiro e o outro português tem muita importância, já que neste 

                                                 
141 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro 
na Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 14 -15. 
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período eram numerosos os “conflitos por rivalidades de raça e nacionalidade” na 

cidade do Rio de Janeiro.142 Em 1906, 

 

[...] o Rio de Janeiro era a única cidade do Brasil com mais de 
500 mil habitantes, e abaixo dela vinham São Paulo e Salvador 
com apenas um pouco mais de 200 mil cada uma. Este 
crescimento populacional acelerado está estreitamente 
vinculado á migração de escravos libertos da zona rural para a 
urbana, à intensificação da imigração e a melhorias nas 
condições de saneamento. Os dois primeiros fatores explicam 
algumas características peculiares da demografia da cidade nos 
últimos anos do Império e nos primórdios do período 
republicano. O Rio de Janeiro concentrava um grande 
contingente de negros e mulatos – o maior de todo o sudeste- 
como registra o censo de 1890. Dos 522.651 habitantes da 
capital registrados em 1890, aproximadamente 180.000 ou 34% 
foram identificados como negros ou mestiços. Infelizmente o 
censo de 1906 – refletindo a ideologia oficial e racista do 
período, que queria por força “embranquecer” a população do 
país não discrimina os habitantes pela cor.143 

Conforme mostrou questiona Petrônio Domingues, os imigrantes europeus não 

eram superiores culturalmente: 

 

A Visão quixotesca de um imigrante branco europeu esbelto, 
culto, exímio profissional, experiente em múltiplas técnicas de 
plantio e cultivo, habilitado nas mais difíceis operações no 
maquinário fabril não condiz com os fatos. É muito mais um 
mito construído pelo discurso imigrantista, para legitimar a 
importação em massa de uma força de trabalho européia, do que 
propriamente retrato fiel do quadro social da Europa na época, 
sobretudo nas regiões que serviram de pólo de emigração. Por 
exemplo, a maioria dos imigrantes italianos que entraram em 
São Paulo era oriunda das regiões campestres, e suas condições 
de vida social e cultural eram deploráveis. A penúria era quase 
absoluta.144 

 

Brancos e negros pobres nas primeiras décadas do século XX passaram a ser 

considerados como “classes perigosas”, não eram simplesmente pobres, eram 

                                                 
142 Ibid., 19-24. 
143 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro 
na Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 26. 
144 DOMINGUES, Petrônio. Uma história não contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo 
no pós-abolição. São Paulo: Editora Senac, 2004, p. 89. 
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“perigosos”. Sendo assim os conceitos de pobreza, ociosidade e criminalidade quase 

que se equivalem nesse período, para Chalhoub: 

 

A decantada ‘preguiça’ do brasileiro, a ‘promiscuidade sexual’ 
das classes populares, os seus ‘atos fúteis’ de violência, etc. 
parecem ser, antes do que dados inquestionáveis da ‘realidade’, 
construções ou interpretações das classes dominantes sobre as 
experiência ou condições de vida dos populares e outros 
congêneres são construções das classes dominantes para 
justificar sua dominação de classe, sendo, então, apenas uma 
versão ou leitura possível da ‘realidade’, apresentada de 
maneira mais ou menos consciente pelos agentes históricos 
destas classes.145 

  

 Daí, portanto, a necessidade de um aparato ideológico e jurídico que garantisse o 

controle social das praticas cotidianas da população pobre. 

 A proximidade física em que viviam brancos e negros pobres, fez com que 

surgisse uma série de estereótipos que fortalecesse e mostrasse ao negro qual era o seu 

lugar. Já que não havia mais escravidão, e o país havia se transformado numa 

República, foi mais necessário do que nunca, nesse momento, “marcar os lugares” de 

cada um nessa “nova” sociedade. Ao homem negro coube o estereótipo do vadio e a 

mulher negra, o de sensual. 

 Com a crise do escravismo, observa-se uma maior divulgação dos estereótipos 

do negro nos jornais e na literatura. De onde se conclui que é quando o sistema entra em 

crise, quando a estrutura social se modifica, que surge a necessidade de regular 

energicamente as relações raciais, como ficou dito anteriormente; ainda mais quando a 

estratificação da sociedade brasileira desejava conservar o critério racial. 146 

 A desqualificação do negro foi um mecanismo ideológico apropriado pela elite 

branca que também visava isentar-se de qualquer responsabilidade social sobre o futuro 

dos ex-escravos e de seus descendentes.147 Homens e mulheres negras são então 

                                                 
145 CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: O cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro 
na Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 51. 
146 MUSSA, Beto. Estereótipos de negro na literatura brasileira: Sistema e motivação histórica. Revista de 
Estudos Afro-Asiáticos, n.o. 16, 1989 , p.78. 
147 Petrônio Domingues, Uma História Não Contada: negro, racismo e branqueamento em São Paulo no 
pós-abolição. São Paulo: Editora Senac, 2004, p. 56. 
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representados com lascivos, libidinosos, violentos, beberrões, imorais, preguiçosos, 

malandros.  
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Considerações Finais 

 

 

Eu lavava roupa no rio. Amarrava o vestido por aqui e lavava. Era um 
martírio...Eu lavava ali nas pedras. [...] 
E eu podia ter repouso? A filharada, a casa sem água boa só na 
moringa e na talha... Ás dez horas da noite, eu carregando água...  
 (Vó Alzira)  
 
Tinha as bicas nas ruas pra gente apanhar água...Vivia aquela 
luta...Aí as crianças iam pras bicas apanhar latas de água para as 
pessoas. Tinha uma comadre de minha mãe que lavava roupa prá 
fora; eu carregava água pra encher as tinas da casa dela. Tinha uma 
outra moça também que todos os filhos dela nasciam mortos, aí eu 
botava todo dia uma lata para ela. Era um tostão”. (outra narradora) 
 
Minha mãe casou velha porque tinha receio de se casar com um 
homem que tivesse vergonha de apresentá-la como mulher...Ela viu a 
condição da mulher negra na escravidão. Era testemunha ocular...ela 
ficou escrupulosa com os homens porque viu o sofrimento das negras 
naquela época”[...]Então você via ter uma estirpe de mulheres, você 
vai ver toda uma crônica de mulheres fortes. Eu pertenço a uma 
família de mulheres fortes, extremamente severas, altivas, 
conservadoras. Mulheres com autoridade sem ser autoritárias. Eu fui 
educada para não abaixar a cabeça.  
(Vó Alzira)148 
 
 
 

As falas acima, de mulheres negras do período imediatamente pós-abolição nos 

fazem perceber de maneira bastante nítida quem eram as mulheres negras de finais do 

século XIX e início do XX. Mulheres fortes, trabalhadoras que sabiam do estigma que 

carregaram em suas peles escuras, mas que nem por isso cruzavam os braços, ao 

contrário, prosseguiram na luta cotidiana. Se a literatura, masculina e branca quis deixar 

representado apenas os estereótipos da negra trabalhadora braçal ou da mulata 

possuidora de uma sexualidade exarcebada, nós procuramos neste trabalho mostrar 

como tais estereótipos foram construídos e dar pistas de quem realmente eram as 

mulheres negras brasileiras do período por nós estudado. Um passo a mais na busca por 

uma história das mulheres negras do/no Brasil. 

 

                                                 
148 Citadas por NASCIMENTO, Gisêlda Melo do. Feitio de Viver: memórias de descendentes de 
escravos. Londrina :Eduel, 2006, respectivamente p. 54 e p.109. 
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