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Estudo sobre romances brasileiros
aponta pequena presença de
personagens negros
Pesquisa de Regina Dalcastagnè, da UnB, mostra persistência de estereótipos raciais
POR LEONARDO LICHOTE
18/04/2015 6:00

“Um defeito de cor”, romance de Ana Maria Gonçalves, é exceção
na literatura brasileira  Marcos Ramos/ 572007

RIO  Expostos na recémconcluída pesquisa
“Personagens do romance brasileiro
contemporâneo”, realizada na Universidade de
Brasília (UnB), sob coordenação da professora
Regina Dalcastagnè, os números impressionam.
O trabalho, um levantamento de todos os
romances publicados por algumas das
principais editoras brasileiras (Companhia das
Letras, Record, Rocco e Objetiva/Alfaguara),
aponta que 96% dos autores e 79% dos
personagens são brancos.
— A sociedade brasileira é racista. É o racismo
que distorce nossas relações, que dificulta a
presença, a visibilidade e a valorização dos
negros em todas as instâncias de representação
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— avalia Dalcastagnè. — E a literatura pode
reforçar, e mesmo legitimar, o discurso racista,
replicando sua ideologia, vinculando as
múltiplas experiências dos negros
exclusivamente à violência e à criminalidade.
Mais que a ausência dos negros no romance
brasileiro, portanto, a professora chama a
atenção para a forma como eles aparecem nas
obras (foram analisados 549 livros, de 304
autores diferentes). Há a repetição de papéis
estereotipados, o pouco destaque (“são muito
mais coadjuvantes que protagonistas”) e a
raríssima ocorrência de negros narradores (as
personagens não têm, assim, “a possibilidade de
dizer sobre o mundo que as cerca”, explica
Dalcastagnè).
— O problema não é termos personagens negras
que são bandidos, drogados etc., o problema é
que essas sejam praticamente as únicas
possibilidades de existência dentro de um
conjunto imenso de representações literárias. É
nesse conjunto que os negros, e ainda mais as
mulheres negras, são invisibilizados ou
estereotipados — ressalta. — O que nossas
pesquisas vêm constatando é que falta à
literatura brasileira contemporânea, como os
números do levantamento sobre os romances
indicam de maneira eloquente, incorporar as
vivências, os dramas, as opressões, mas também
as fantasias, as esperanças e as utopias dos
grupos sociais marginalizados, sejam eles
definidos por classe, por sexo, por raça e cor,
por orientação sexual ou por qualquer outro
critério.
PROBLEMA DE REPRESENTAÇÃO
A presença limitada de personagens negros na
literatura brasileira acaba gerando um
problema de representação — retirando dela as
nuances e reforçando os estereótipos.
— Como são tão poucas, elas acabam se
tornando, quando aparecem, não apenas
indivíduos possíveis, mas representantes de um
grupo inteiro — nota a professora. — Isso não
acontece com as personagens brancas,
especialmente as masculinas, que são tantas e
tão variadas que se constituem sempre, cada
uma delas, como “únicas”. O branco criminoso
ou viciado está ao lado do branco médico, do

branco escritor, do branco comerciante. Já as
personagens negras não têm essa variedade,
sendo fixadas em poucas ocupações: são os
traficantes, as empregadas domésticas e
prostitutas. Essa é a estereotipagem (que se
revela em outros dados, como o que mostra
quatro vezes mais ocorrência de dependência
química entre personagens negros, em
comparação aos brancos).
Questões de raça e gênero se cruzam no
levantamento, como Dalcastagnè deixa
transparecer em sua fala sobre as mulheres
negras. A pesquisa — cuja primeira fase cobriu
entre 1990 e 2004, e já havia sido apresentada
— mostra que 71% dos escritores e 60% dos
personagens são homens. Economicamente,
80% pertencem às camadas privilegiadas.
— Nossa literatura, de um modo geral, é
produzida por e destinada à classe média. E a
classe média brasileira, que é branca e
embranquecida, não olha para os negros, não se
interessa por eles, não os imagina, não cede
espaço para eles, não fala deles, a menos que
eles estejam apontando uma arma para suas
cabeças, ou ameaçando suas vagas nos bancos
universitários, com a adoção de cotas.
CONCEIÇÃO EVARISTO E ANA MARIA
GONÇALVES SE DESTACAM
Num cenário no qual a representação do negro é
reduzida a padrões carentes de complexidade,
Dalcastagnè destaca dois romances por suas
“diferentes opções de enfrentar a ausência da
personagem negra em nossa literatura”: “Um
defeito de cor” (Record), de Ana Maria
Gonçalves, e “Becos da memória”
(Pallas/Mulheres), de Conceição Evaristo:
— O primeiro está no corpus da minha pesquisa.
O segundo não — esclarece, por email. — O
fardo carregado pelas personagens negras a que
me referia antes é, sem dúvida, compartilhado
pelos/as seus autores/as, muitos/as deles/as
negros/as também. Afinal, há sempre uma
tensão presente nesse processo, um conjunto de
escolhas e decisões que não abala, pelo menos
não necessariamente, o autor de personagens
brancas. Para começar, ele/a precisa se
contrapor a representações já fixadas na
tradição literária e, ao mesmo tempo, reafirmar
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a legitimidade de sua própria construção.
Assim, tem de fazer uma série de opções que,
além de estéticas, são também políticas. Ana
Maria Gonçalves optou por construir uma
heroína épica, uma escrava que consegue sua
própria liberdade e volta à África, depois de ter
acompanhando a luta de seu povo pela
liberdade. Já Conceição Evaristo, que também
fala de escravidão, vai diluir a história dessa luta
em mais de uma dezena de personagens, dando
o protagonismo do romance às experiências dos
negros e negras de uma favela.

Rock in Rio 2015
Ingressos à venda, garanta seu!
Compre já em até 12x sem juros

ANTERIOR

PRÓXIMA

Galícia, berço das primeiras
cantigas em português

Obra de Nei Lopes é
fundamental para se pensar
o país e a sua História

MAIS POPULARES

CULTURA

RIO

CULTURA

Disney exclui Viúva
Negra da linha de
produtos derivados
de...

Tijucano Manto Costa 'Vingadores: Era de
lança livro 'Circo de
Ultron': o que os
Pulgas', com contos... críticos estão falando
do...

ELA

SOCIEDADE

Quanta ousadia! Laís
Ribeiro volta a usar
ﬁo dental abusado
em...

Oscilação luminosa
periódica indica
fusão iminente de
buracos...

RIO

RIO

Pais de menino

Placas de concreto

EM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

BRASIL

ECONOMIA

BRASIL

Dilma escolheu a 'pior Governo tenta acordo Justiça condena

solução' para
aumento do fundo
partidário, diz...

para votar
terceirização na
Câmara

Costa e Youssef por
desvios em reﬁnaria

amarrado dentro de
creche vão à Justiça

do metrô atingem
homem em Ipanema

02 Renan:
Dilma
escolheu

03 Placas
de
concreto

04 Aumento
do
repasse

05 Acidente
envolvendo
dois

MAIS LIDAS

01 Presidente
da Câmara
dos

Deputados
ironiza o
Vasco

'pior
solução'
ao
sancionar
aumento
do
fundo
partidário

despencam
de
canteiro
de
obras
do
metrô e
atingem
um
homem
em
Ipanema

ao
fundo
partidário
é um
escárnio,
diz
Joaquim
Barbosa

ônibus
deixa
pelo
menos
26
pessoas
feridas
na
Avenida
Brasil

Shopping

Onix LTZ 1.4 2015 Consulte

Cobalt LTZ 1.8 2015 Consulte

TÓPICOS LAVA-JATO SWISSLEAKS OBITUÁRIO IMPOSTO DE RENDA 2015

VERSÃO MOBILE

RIO

ECONOMIA

CULTURA

ESPORTES

MAIS +

ANCELMO.COM
GENTE BOA
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
RIO 450
TRÂNSITO

MIRIAM LEITÃO
CARROS
DEFESA DO CONSUMIDOR
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

PATRÍCIA KOGUT
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
RENATO M. PRADO
MMA
RADICAIS
PULSO

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

SOCIEDADE

ESTILO

CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO

BELEZA
MODA

BRASIL
ELIO GASPARI

TV
PATRÍCIA KOGUT

ILIMAR FRANCO
JORGE BASTOS MORENO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO NOBLAT
JOSÉ CASADO

HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

GASTRONOMIA
TURISMO

© 1996 - 2015. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

PORTAL DO ASSINANTE CLUBE SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

