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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma arqueologia do imaginário do Mal 

a partir de documentos literários brasileiros, identificando os elementos simbólicos 

associados ao Mal utilizados em diversos momentos históricos, visando 

compreender como tal imaginário alimenta ideologias que sustentam os grupos 

hegemônicos na medida que estratifica grupos sociais minoritários. O corpus para a 

análise é constituído das obras: Carta ao Rei de Portugal D. Manoel, de Pero Vaz de 

Caminha; O Guarani, de José de Alencar; A Escrava Isaura, de Bernardo 

Guimarães; O Mulato, de Aluísio de Azevedo; Os Sertões, de Euclides da Cunha; e 

A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Por meio do método da análise de conteúdo, 

em tais obras serão identificados os símbolos presentes nas descrições de 

indivíduos ou grupos sociais não-hegemônicos para, em sequência, categorizá-los a 

partir da noção de Bacia Semântica proposta por Gilbert Durand. A hipótese central 

aponta para a correlação entre tais descrições e símbolos associados ao conceito de 

Mal, a partir da perspectiva cristã. O trabalho fundamenta-se na Semiótica da 

Cultura (Ivan Bystrina) e na Teoria do Imaginário (Gilbert Durand). No âmbito 

comunicacional, referencia-se nas contribuições de Malena Contrer, Alberto Klein e 

Mauricio Ribeiro da Silva. 

 

Palavras-chave: Imaginário. Mal. Documentos literários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to carry out an archeology of the imaginary of Evil from Brazilian 

literary documents, identifying the symbolic elements associated with Evil used in 

different historical moments in order to understand how such imagery feeds 

ideologies that support hegemonic groups as it stratifies social groups minority 

interests. The corpus for analysis consists of the works: Carta ao Rei de Portugal D. 

Manoel by Pero Vaz de Caminha; O Guarani by José de Alencar; A Escrava Isaura 

by Bernardo Guimarães; O Mulato by Aluísio de Azevedo; Os Sertões by Euclides da 

Cunha and A Hora da Estrela, by Clarice Lispector. Through the content analysis 

method, in such works the symbols present in the descriptions of non-hegemonic 

individuals or social groups will be identified in order to categorize them in sequence 

from the notion of Semantic Basin proposed by Gilbert Durand. The central 

hypothesis points to the correlation between such descriptions and symbols 

associated with the concept of Evil, from the Christian perspective. The work is based 

on the Semiotics of Culture (Ivan Bystrina) and Theory of the Imaginary (Gilbert 

Durand). In the communicational scope, it refers to the contributions of Malena 

Contrera, Alberto Klein and Mauricio Ribeiro da Silva. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O traço dicotômico de bem e mal é basilar nas interações de poder, tradições 

e discursos do homem antigo e contemporâneo. Pintar o outro como detentor de 

marcas que vão na contramão dos paradigmas do eu observador elabora a 

concepção de inimigo e, em certas medidas, de aliado. Contudo, tal visão 

excludente não apenas determina o outro, mas, consequentemente, também o 

observador; logo, bem e mal estão distribuídos em uma cambiável interação cujas 

linhas delimitantes são estabelecidas por contextos de poder específicos. Atribuir 

neste cenário a alcunha do mal ao meu inimigo, diretamente atribui a mim a 

metonímia do bem e, consequentemente, a posição de prestígio, harmonia e justiça. 

 Tal prática há muito utilizada, pode ser percebida no âmbito pragmático ao 

extrapolar as dinâmicas de poder e, também, reforçada nas nomenclaturas 

empregadas em conflitos político-ideológicos e na construção de suas narrativas 

hegemônicas. A série de atentados aos Estados Unidos da América, em 11 de 

setembro de 2001, encabeçada pela Al Qaeda, que culminou na investida suicida ao 

World Trade Center, em Nova Iorque, ao Pentágono e na interceptação de investida 

próxima a Pittsburg – cogita-se que seu alvo seria a Casa Branca – serviram de 

argumento para a criação de uma “cruzada contra o terror” em defesa da paz 

mundial.  

 Em 2002, então, é utilizada pela primeira vez a expressão “Eixo do Mal” pelo 

presidente norte-americano George W. Bush em seu discurso anual no congresso 

dos EUA, qualificando como componentes de tal eixo Coreia do Norte, Irã e Iraque – 

países que supostamente teriam poderio de destruição em massa, assim como o 

EUA, porém que recusavam acordo de paz. Tal eixo, mais tarde, foi ampliado, 

inserindo-se Cuba, Líbia e Síria.  

 Em tal cenário dicotômico de bem (EUA) e mal (demais países), são trazidas 

à superfície dinâmicas discursivas e narrativas de poder já utilizadas outrora, as 

quais Bush recorre ao resgatar do repertório do imaginário social de poder e conflito, 

como ferramenta de afirmação de sua perspectiva norte-americana ao posicionar-se 

como o bem, sendo essa ferramenta alusão ao termo “eixo”, referenciando-se ao 

eixo Berlim-Roma no movimento nazifascista na Segunda Guerra Mundial e “mal” 

remetendo ao “Império do Mal” – nomenclatura utilizada no governo do presidente 

americano Ronald Reagan ao referir-se à União Soviética durante a Guerra Fria.  
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 A recíproca dicotômica de bem e mal também é verdadeira e se inverte ao 

levantar-se a alcunha de “O Grande Satã” pelo governo iraniano em suas 

declarações pela voz de Ruhollah Khomeini, designando os EUA como responsável 

por exercer imperialismo opressor e corroborar a corrupção mundial. O termo “O 

Grande Satã” foi também relacionado à palavra árabe Iblis, que aparece no Corão 

como sinônimo para a horda demoníaca que acompanha Satã ou o próprio Satã – 

Iblis, sendo suas características muito semelhantes à figura diabólica cristã.  

 Ao passo que essa representação do mal tem suas marcas simbolizadas na 

demonização do outro, no Brasil é fundante o imaginário cristão que lida com o mal 

de forma antagônica, uma vez que a colonização portuguesa alicerça a sociedade 

nacional com a cultura cristã-europeia em seu processo de formação de colônia, 

comportando-se como responsável por trazer o bem aos povos que aqui se 

encontravam e, posteriormente, aos trazidos de além-mar, realizando, assim, a 

conversão dos escravos, retirando-os do obscurantismo e realocando-os à luz do 

bem, da cristandade.  

 Tal processo simbólico de atualização do mal e potencialização do bem pode 

ser percebido no Brasil, inicialmente, por meio de seus registros literários-

documentais, ao descrever os índios como um povo sem fé, sem rei, sem lei ou, 

como versa Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas, “o que não é Deus, é 

estado do demônio”. Pode-se, por sua vez, no Brasil contemporâneo, ouvir-se o 

ecoar deste imaginário dicotômico cristão nos diversos meios comunicacionais da 

Presidência da República, quando, por exemplo, a ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, em reunião do fórum conservador CPAC Brasil, demoniza a 

esquerda:  

 

Não podemos subestimar o outro lado. Eles estão à espera para poder 
usurpar o poder novamente. Nós não podemos subestimar o Cão. Não 
podemos subestimar o mal. Vamos ter que começar a ocupar as câmaras 
de vereadores e prefeituras, ouviram? Precisamos sair daqui com isso em 
mente (informação verbal) 

 

 Por outro lado, após ser criticado pela ministra, o arcebispo Dom Orlando 

Brandes refere-se à Damares como “o dragão do tradicionalismo”, demonizando-a.. 

Logo, observa-se uma recorrência da potência e atualização simbólica dicotômica 

narrativa, sendo tais recorrências manifestações de traços culturais em sociedade.  
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 Temos, portanto, ações que se concretizam independente do tempo e do 

espaço, colocando-nos frente a traços culturais que são capazes de se manifestar 

por meio de uma narrativa. Narrativa esta que mobiliza e agencia os indivíduos 

justamente pelo seu caráter narrativo do comportamento, podendo ser encontrada 

por meio do folclore, das narrativas históricas, dos mitos dos heróis, dos mitos de 

formação e, também, na literatura, uma vez que o narrar literário é uma 

condensação e atualização desse imaginário cultural que se co-substancia no tempo 

e nos lugares diversos. Consequentemente, ao olhar a literatura em perspectiva, 

conseguimos analisar e compreender como se dá a permanência desse imaginário.  

 Tendo em vista esse cenário, esta pesquisa busca fazer uma arqueologia do 

imaginário simbólico do mal a partir de documentos literários brasileiros.  

Considerando que a cultura é elemento transmitido pelo tempo, ou seja, que há uma 

construção histórica da cultura, transformando-se e ao mesmo tempo mantendo-se, 

ao olharmos para o passado e compreendermos a narrativa do mal, seremos 

capazes de assimilar como esses aspectos manifestam-se no presente, logo 

vivemos em uma sociedade multifacetada na qual usa-se de posicionamentos 

antagônicos, sendo que cada faceta possui um antagonismo que constitui narrativas 

nas quais o outro sempre está ocupando a posição de mal.  

 Frente a isso, nosso problema centra-se em como essa dinâmica se institui na 

sociedade brasileira do ponto de vista histórico-literário, localizando a origem desse 

antagonismo. Seria a utilização do imaginário do mal um instrumento de coerção 

social que acaba por se constituir em ideologia, a qual, na atualidade, nutre 

processos de intolerância? 

 A narrativa do mal manifesta-se nos documentos literários, uma vez que eles 

espelham o pensamento de cada época de sua produção, e tais pensamentos são 

atualizações culturais que se manifestam com determinada feição diante de cada 

momento histórico. Logo, a literatura, nessa ótica histórica, é um instrumento valioso 

para compreender as crenças e, nessas crenças, o imaginário como veículo 

catalizador, auxiliando-nos, ao mesmo tempo, a compreender a cadeia de 

transmissão de uma crença, possibilitando sua identificação em determinado tempo 

e espaço. Nesse ponto, ao voltarmo-nos à cadeia de transmissão na literatura, 

deparamo-nos com a proposta de Conhecimento da Formação Geral – Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece o estudo do texto literário como 

representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural. Desse modo, 
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reforçando a literatura na educação formal como vetor do imaginário, pois consolida 

vozes a fim de estigmatização.  

 Tal proposta da BNCC direciona a escolha de obras literárias na formação do 

estudante, sendo também diretriz dos principais conteúdos e exames, como o 

Exame nacional do Ensino Médio. Sendo os autores a seguir, segundo nossa 

pesquisa qualitativa no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), selecionados para o citado exame nos últimos 

dez anos de modo recorrente: Machado de Assis, José de Alencar, Oswald de 

Andrade, Clarice Lispector, Cecília Meireles, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, 

Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Rubem Braga, Aluísio de 

Azevedo, Ferreira Gullar, Oswald de Andrade, Luis Fernando Veríssimo, João 

Cabral de Melo Neto, Bernardo Guimarães, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e 

Mário de Andrade.  

 O objetivo principal é verificar em documentos literários brasileiros a presença 

de traços simbólicos, atualizados a cada momento histórico, relacionados ao 

imaginário do mal. Como objetivo específico, buscaremos identificar a associação 

deste imaginário do mal a grupos sociais minoritários, compreendendo o modo como 

este imaginário se estratifica, alimentando ideologias que vêm do passado até o 

presente. 

 A hipótese principal é que o imaginário do mal, sendo valor simbólico 

fundante da sociedade brasileira, permanece presente em atualizações diversas 

próprias a cada período histórico, que se manifestam nos diversos documentos 

literários produzidos no país. Secundariamente, nossa hipótese é que tal imaginário 

em suas atualizações acaba por identificar a população trabalhadora, não detentora 

do poder econômico e social, servindo, com o tempo, a produzir ideologias diversas 

que estigmatizam a população e servem como instrumento de controle e coerção 

social e que esses valores são transmitidos em ambiente escolar por meio da 

literatura. 

 Partindo de textos utilizados fundamentalmente na BNCC, pertinentes à 

literatura brasileira, desde o período colonial até o presente, identificaremos as obras 

com grande presença e que lidam com o imaginário do mal e com a estigmatização 

do outro. Identificadas tais obras, buscaremos em trechos específicos, não em sua 

leitura global, mas em recortes narrativos, quais imagens são construídas que lidam 

com o outro de modo a estigmatizá-lo, associando-o ao mal. Buscaremos 
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compreender como esse imaginário se mantém e ao mesmo tempo se transforma no 

tempo, logo faremos uma análise qualitativa nas recorrências desses símbolos.  

 O presente trabalho se debruçará sobre as potências e atualizações dos 

traços simbólicos do Imaginário Cultural do Mal existentes em documentos literários 

brasileiros do século XVI ao XX e, especificamente, aqueles que voltam-se à mão-

de-obra nacional. Para tanto, utilizamos como referência os autores indicados pela 

BNCC e que dentro do período de dez anos são recorrentes no Exame nacional do 

Ensino Médio. Desse modo, demos preferência às obras dos autores em prosa, 

dada a predominância do caráter narrativo e que possuem como pano de fundo de 

suas histórias dinâmicas a população trabalhadora que é, em cada caso, 

evidenciada. Devido a ausência de autores pré-coloniais na BNCC, incluímos texto 

de Pero Vaz de Caminha. Dividiremos tais grupos em três temas. O tema 1 

compreende cronologicamente 1500 a 1857 - as narrativas que têm o índio como 

objeto descritivo. O tema 2 abarca a figura do negro como grupo minoritário, sendo 

as obras de 1875 a 1881 . O tema 3 refere-se à abordagem narrativa do sertanejo 

nordestino, situando-se em obras que vão de 1902 a 1977. Utilizaremos o seguinte 

corpus como fonte de investigação dada a sua relevância histórico-narrativa para o 

tema 1: Carta ao Rei de Portugal D. Manoel, datado de 1 de maio de 1500, em Porto 

Seguro, e escrito por Pero Vaz de Caminha, este registro histórico narra e registra o 

primeiro contato e impressões dos portugueses sobre os povos indígenas. Nele 

encontramos as descrições dos costumes, fauna, flora e corpo do índio, trazendo 

consigo as primeiras impressões europeias-cristãs sobre o desconhecido mundo 

que acabara de ser encontrado.   

 O Guarani, de José de Alencar, datado de 1857, traz à luz um romance 

histórico no qual Alencar, por meio da ficção, encrusta em sua narrativa os 

paradigmas europeus e nacionais acerca da figura do índio ao trazer no protagonista 

Peri o “bom selvagem” e todo o processo que o torna civilizado aos olhos 

portugueses e como essa atualização reverbera o imaginário simbólico de bem e 

mal como reflexo de um processo histórico e social de Alencar à época.  

 Para o tema 2, analisaremos as seguintes obras: A Escrava Isaura, escrita 

por Bernardo Guimarães, em 1875, que inverte simbolicamente o que Alencar faz 

em O Guarani, porém com a temática abolicionista, ao colocar uma mulher branca 

na função social do negro escravo. Traz à tona a relativização do outro que está em 

posição de subjugamento e o imaginário social da época pré-abolicionista. O Mulato, 
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de Aluísio de Azevedo, de 1881, foca no paradigma negro no nordeste do Brasil, 

especificamente no Maranhão. Ao empregar em Raimundo, um mulato, doutor, 

recém-chegado da Europa as visões conflitantes de uma sociedade brasileira 

escravocrata e ainda não liberta. A obra faz-se relevante para nossa análise, uma 

vez que há um negacionismo de sua condição étnica pelo personagem Raimundo e 

pelo caráter biologicamente descritivo que a obra carrega, sendo o início do 

Naturalismo nacional.  

 O tema 3, por sua vez, será composto pela obra Os Sertões, de Euclides da 

Cunha, 1902. Ao narrar o conflito entre os sertanejos do povoado de Canudos na 

Bahia e a República, Cunha estabelece uma divisão da obra em três partes: A Terra, 

o Homem, A Luta, fragmentando o paradigma do nordestino e revelando suas 

formas de vida, que se atualizaram até aquele momento. De um lado a República, 

do outro, a resistência popular monárquica do agreste. Também analisaremos neste 

tema a obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, publicada em 1977. A narrativa 

traz um olhar mais atualizado sobre o nordestino, se antes ele era diretamente 

retratado em seu regionalismo, aqui temos o nordestino realocado no ambiente 

urbano do Rio de Janeiro da época, conflitando seu modo de ser e a forma como a 

cidade o trata, estabelecendo, ainda, uma marginalização social.  

 O primeiro capítulo da dissertação estabelece os conceitos basilares a 

respeito da binaridade e assimetria dos códigos culturais à luz da teoria da semiótica 

da cultura de Ivan Bystrina (1995) e busca relacionar tais conceitos à percepção 

dicotômica de Bem e Mal que permeia as dinâmicas sociais. Busca-se, também, 

nesse capítulo, explicitar a noção de territorialidade apresentada por Muniz Sodré 

(2002), além do Imaginário Cultural do Largo e da Terra evidenciados por Gilbert 

Durand (1996) que fundamentam o processo histórico e comportamental dos nativos 

e colonizadores. Evidenciamos também a percepção de Paraíso trazida por Sérgio 

Buarque de Holanda (2000) e de Infernal apresentado por Laura de Mello e Souza 

(1993) e, por fim, relacionamos o objeto narrativo ao imaginário a fim de estabelecer 

sua interação.  

 No segundo capítulo destacam-se os excertos do corpus a fim de trazer à luz 

os símbolos associados ao mal nas obras do corpus: Carta ao Rei de Portugal D. 

Manoel, O Guarani, A Escrava Isaura, O Mulato, Os Sertões, A Hora da Estrela. 

Realizaremos, também, a análise comparativa dos elementos simbólicos levantados 

no capítulo anterior, buscando-se correlacioná-los a fim estabelecer os pontos de 
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convergência ou divergência ao que tange o imaginário do Mal e como ele se 

atualiza pela ótica da bacia semântica de Gilbert Durand (1996).  

 Por fim, nas considerações finais, ressalta-se que os documentos literários 

possibilitam a análise e identificação do imaginário do mal que versa sobre os 

grupos minoritários trabalhadores subjugados pela ação hegemônica que perpassa 

três grupos étnicos: índios, negros e sertanejos nordestinos. E que tais recorrências 

afloram de uma bacia semântica que transpassa o tempo e o espaço. Validamos 

que por trás do discurso do corpus literário encontra-se, na verdade, um racismo 

estrutural que se alicerça na posição de inferioridade dos grupos minoritários na qual 

os grupos hegemônicos os alocam. Sendo fundamental, desse modo, um ensino 

crítico da literatura na Base Comum Curricular (BNCC) no qual o estudo do 

imaginário possa corroborar no desenvolvimento da percepção cultural da realidade 

dos discentes. 
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CAPÍTULO 1 – A CULTURA DO MAL  
 

 Bystrina (1995) estabelece que a estrutura básica dos códigos culturais é 

binária ou dual. Esta concepção fundamenta-se na troca, no intercambio que 

acontece no mundo material. Baseia-se, portanto, na observação do mundo físico, a 

primeira realidade (BYSTRINA, 1995, p.8). Durante todo o processo inicial de 

constituição da cultura humana, os elementos opositores básicos, tais como 

saúde/doença, prazer/desprazer, céu/terra, espírito/matéria, movimento/repouso, 

homem/mulher, amigo/inimigo, direita/esquerda, sagrado/profano, paz/guerra, 

revolução/contra-revolução, liberdade/prisão, igualdade/desigualdade, 

justiça/injustiça (justo/injusto) e dominação/ausência de dominação, foram 

responsáveis por formar o pensamento cultural individual e desenvolver a cultura 

geral.  

 O caráter binário da cultura traz atrelado à sua realização a característica 

polarizadora que tais relações de oposição causam. Isso é, os códigos culturais são 

organizados em polaridades. Primeiramente, emerge a necessidade de dar valor 

para, em seguida, ser tomada a decisão. Para Bystrina (1995), “a polaridade existe, 

portanto, para facilitar a decisão, a atitude, o comportamento, a ação. E elas 

surgiram, evidentemente, de situações práticas da vida. Assim, cada pólo recebe um 

valor”. Desse forma, o ser humano busca, desde suas primeiras ações, a 

preservação e permanência, como destaca Bystrina:  

 

Um bebê, no momento do nascimento, grita. Por que ele grita? Porque 
percebe a mudança de um ambiente entre o interior do útero materno e o 
ambiente externo, aéreo. Ele sente a perda do prazer de estar num 
ambiente interno e o desprazer de um ambiente externo. Depois vem os 
sofrimentos da fome e o prazer de ser amamentado. As polaridades 
também podem ficar evidentes nas situações do começo e de fim, como nos 
mostra a oposição vida e morte. A vida é, ela própria, uma resposta para 
essa polaridade. Todo o ser vivo possui uma tendência potencializada para 
a preservação e a permanência, enfrentando as adversidades que 
ameaçam esse objetivo (BYSTRINA, 1995, p. 9). 

 

 Diante de tal caráter polarizado a binaridade é evocada desde nossas 

primeiras fases de desenvolvimento, quando o ser humano inicia a demarcação de 

seus polos binários nas situações de desprazer, perigo, risco etc., ou seja, em 

contextos nos quais o estranhamento por oposição é gerador de desafios. Não 

havendo perigo, não há desafio. Isso significa que os conceitos, ideias ou objetos 

que não possuem seu correspondente polo negativo não podem ser sinalizados, não 
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podem ser demarcados (BYSTRINA, 1995, p. 9).   

 A demarcação, por sua vez, gera o que Bystrina (1995) denomina de 

assimetria, na qual o polo demarcado negativamente sempre é sentido ou percebido 

mais fortemente que o positivo. Se tomarmos como exemplo os polos vida/morte, 

“morte” (negativo) sempre irá se sobrepor à “vida” (positivo) nas dinâmicas culturais 

de preservação da vida, como citado anteriormente. Surge então a resistência do 

Homem sobre a morte. De tal contexto, o autor estabelece que em inúmeras culturas 

o ser humano busca a imortalidade, a vida após a morte.  

 As relações de poder das quais decorrem o paradigma dicotômico entre certo 

e errado, justo e injusto, herói e vilão, bem e mal estão em constate articulação com 

as dinâmicas sociais nas quais o “eu” se predispõe a estabelecer com o outro, isto é, 

a categorização do Bem e do Mal está embasada na minha oposição como ser em 

sociedade diante do outro, seguindo, portanto, a binaridade assimétrica do símbolo 

cultural. Esse apontamento categorizador distintivo realoca o “eu” e o “outro” de 

modo particularmente antagônico. Nota-se que dessa interação binária entre Bem e 

Mal emerge um padrão de categorias cambiáveis entre os atores sociais, porém 

constante em sua recorrência inerente à nossa condição humana. Dessa perspectiva 

afloram diversas dinâmicas e narrativas de conflitos, nas quais o grupo hegemônico 

é tido como o mal – assimetria.  

 A relação dicotômica presente nessa dinâmica costura o tempo de modo 

reincidente. Ao voltarmos nossos olhos ao mito de fundação das crenças abraânicas 

em seu registro literário-religioso, por exemplo, notamos as polaridades Adão e Lilith 

antagonizando com o próprio mal, a Serpente, e sucumbindo perante ele. Já nas 

narrativas dos conflitos, a visão etnocêntrica deposita no outro a alcunha do mal, 

como no conflito entre romanos e germânicos, em 476 d.C., no qual o Império 

Romano do Ocidente encontrou sua queda nas investidas dos povos germânicos 

que se situavam ao leste da província imperial romana.  

 O traço distintivo do outro era tamanho, que tais povos germânicos foram 

nomeados pelos romanos de bárbaros, uma vez que o falar dos fronteiriços 

assemelhava-se a um “balbucio” aos ouvidos romanos - que utilizavam o latim como 

língua. A partir disso os bárbaros foram designados como estrangeiros, reforçando, 

desse modo, o olhar hegemônico romano em decadência sobre o povo germânico, 

uma vez que este não exercia o mesmo sistema de leis romanas, não falava latim e, 

consequentemente, não fazia parte se sua civilização.  
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 Os ecos desse conflito ressoam em nosso imaginário social e lexical, 

perpassando o tempo, uma vez que na contemporaneidade usamos o termo bárbaro 

como sinônimo para algo ou alguém violento, agressivo, selvagem – ou seja, ou 

outro em posição excludente.  

 Fator fundante para compreendermos na prática as polaridades as quais 

Bystrina (1995) determina, é o entendimento da relação que o corpo estabelece com 

a ideia de espaço, uma vez que lançamos luz às categorias Bem e Mal que são 

construídas a partir da visão colonizadora europeia. Silva (2012) evidencia que o 

corpo deve ser entendido em sentido lato, isto é, não limitado à estrutura físico-

biológica, mas compreendido em sua dimensão antropológica e histórica, na qual 

inclui-se o espaço, também caracterizado não por sua caracterização física, mas em 

seus aspectos simbólicos ou culturais. Isso nos leva a compreender que o sentido 

construído a respeito do outro passa, primeiramente, pela relação do corpo com o 

fator territorial e nos modos de organização de um grupo: 

 

A experiência espacial e temporal é a base sensível da formação de valores 
relacionados a conceitos abstratos, constituindo um campo ou eixo de 
ligação que, assim como na percepção objetiva do espaço, une os extremos 
opostos das designações binárias e polares relacionadas ao abstrato 
(SILVA, 2012, p. 98). 

 

 Sodré (2002) afirma que embora coisas dessa ordem aconteçam no interior 

ou nas vizinhanças da geografia e da geopolítica, registram-se hoje concepções 

sociobiológicas que se esforçam para estender à esfera humana o instinto animal de 

defesa de seu espaço exclusivo, de seu território. Silva (2012) corrobora tal 

percepção ao afirmar que 

 

A partir da memória corporal relacionada ao próximo e ao distante, aberto e 
fechado, acima e abaixo (listando somente algumas possíveis) – inerentes 
ao espaço referenciado pelo próprio corpo e experiência – atribui-se como 
significado o valor intrínseco a conceitos como bem e mal, por exemplo, na 
medida em que, em substância, um posiciona-se frontalmente diante do 
outro (SILVA, 2012, p. 98). 

 

 Nessa concepção, o espaço não se limita apenas a um recurso geográfico, 

mas sim, adquire a função de instinto; em outras palavras, a manifestação de um 

padrão geneticamente determinado, a necessidade ecológica de um território.  

 A concepção de território não se limita apenas a uma transposição da 

territorialidade animal. O território se constrói a partir de um ordenamento simbólico 
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que, em si, já é um traço cultural dos indivíduos que compartilham tal espaço, capaz 

de engendrar regimes de relacionamento, relações de proximidade e distância 

(SODRÉ, 2002).  

 Tal maneira de entender o espaço é, na atualidade, algo muito distante da 

concepção primária de corpo e território, isso se dá devido a um olhar reducionista 

frente às complexidades das interações do outro:  

 

A territorialização é, de fato, dotada de força ativa. Se isto foi historicamente 
recalcado, deve-se ao fato de que a modelização universalista, a metafísica 
da representação, opõe-se a uma apreensão topológica, territorializante do 
mundo, ou seja, a uma relação entre seres e objetos onde se pense a partir 
das especificidades de um território. Pensar assim implica admitir a 
heterogeneidade de espaços, a ambivalência dos lugares e, deste modo, 
acolher o movimento de diferenciação, a indeterminação, o paradoxo 
quanto à percepção do real - em suma, a infinita pluralidade do sentido 
(como no espaço sagrado, onde cada lugar tem um sentido próprio). Na 
territorialização, apreende-se os efeitos de algo que ocorre, que se 
desenvolve, sem a redução intelectualista aos signos (SODRÉ, 2002, p.15). 

 

 Consequentemente, a territorialização torna-se também um elemento 

distintivo na determinação de polaridades como amigo/inimigo, isto é, uma vez que 

os elementos simbólicos espaciais determinam minha identidade, quanto mais 

próximo a mim o outro estiver, mais próximo da concepção de amigo eu o classifico; 

sendo o oposto verdadeiro, ou seja, quanto mais distante territorialmente o outro 

estiver de mim, maior será a concepção de inimigo. Logo, temos a proximidade 

espacial como recurso categorizante, como determina Sodré  

 

Já se havia muito antes aventado a hipótese de que os critérios de estima a 
estrangeiros por parte de um grupo social devam-se a características de 
proximidade espacial, como se evidencia no comentário de Heródoto sobre 
o etnocentrismo dos persas: "Dentre as nações, eles estimavam mais os 
seus vizinhos mais próximos, que ocupavam o primeiro lugar depois deles 
mesmos; em segundo lugar estavam os que viviam além destes vizinhos; e 
assim continuavam em escala crescente com as restantes nações. Quanto 
mais distantes, menos estima recebiam." Já os índios mondane, conforme 
relato de Lévi-Strauss, davam o seguinte conselho: "Seria melhor se você 
atravessasse o rio e construísse a sua aldeia de modo a não ver a fumaça 
de nossas casas. Deste modo estaremos perto o bastante para ser amigos 

e não distante demais para ser inimigos” (SODRÉ, 2002, p. 15). 

  

 Podemos constatar, portanto, que o território constitui a identidade individual e 

grupal, a percepção de si e do outro. Uma vez, então, que o distanciamento espacial 

realoca a minha percepção do outro, tenho a valoração positiva sobre mim e 

negativa sobre o diferente, sendo esse dado territorial fundante na construção do 



 22 

que reconhecemos como etnocentrismo. Entre os povos antigos, de um modo geral, 

a própria noção de ser humano discriminava os indivíduos não abrangidos pelos 

limites espaciais do grupo em questão (Sodré, 2020). Isto se deu também com o 

ocidente cristão; até o século XVI, discutia-se para determinar se eram plenamente 

humanos os habitantes das Américas: os índios. 

 Sodré (2002) evidencia a territorialização como elemento etnocêntrico ao 

recuperar a ideia de escravidão, uma vez que os sumérios, por exemplo, 

designavam "escravo" com uma palavra que significava literalmente "a mulher que 

veio de outro lugar". Escravo era, por conseguinte, alguém que por algum motivo era 

destituído de sua terra, de seu espaço territorial, sendo a escravidão estabelecida na 

humanidade justamente quando o Homem abandona o hábito da caça e passa à 

agricultura como forma de subsistência.  

 Podemos estabelecer, portanto, que existe uma “dimensão territorial” ou 

então uma “lógica do lugar”. Tais concepções não são estáticas e levam em 

consideração as dinâmicas globais nas quais as interações socioculturais entram em 

cena, sendo elas as responsáveis pelo estabelecimento das formas e de suas 

significações. A formação dessas dinâmicas globais é variada, podendo ser um 

elemento físico-simbólico, como explicita Sodré a respeito dos povos banto:  

 
A natureza desse vetor pode parecer, em certas culturas, prevalentemente 
geográfica. Por exemplo, entre os povos banto do Kavirondo (África), a 
direção Leste/Oeste constitui o eixo principal de organização do mundo, e 
isto, muito provavelmente, porque do Leste costumam chegar as tão 
importantes chuvas. Ainda assim, o dado geográfico é acrescido de outros, 
simbólicos, que. condicionam o modo como o banto se relaciona com seu 
espaço particular. O vetor espacial tem aí, portanto, natureza físico-
simbólica (SODRÉ, 2002, p.16). 

 

 Já os povos indígenas localizados no Norte da Califórnia, os Yoruks, têm 

como referencial o Rio Klamath, no qual realizam a pesca do salmão:  

 

A disposição geográfica e as próprias condições de vida dos Yurok dão-lhes 
a ideia de um universo com estrutura tubular; o centro do mundo é 
evidentemente o rio onde as coisas escoam e circulam sem obstáculos. É 
preciso, pois, que as coisas sejam dispostas como um canal, um tubo 
aberto nas duas extremidades, para permitir as passagens. Estruturas que 
contrariem essa disposição apresentam-se como naturalmente más, a 
exemplo do saco e da bolsa: o barco é uma “bolsa”, logo “não se deve 
comer num barco, pois isso desagrada ao rio e ao peixe”. Ou ainda: é 
preciso ser esbelto, não comer demais, não obstruir a circulação dos 
alimentos no corpo. (SODRÉ, 2002, p. 16)  
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 Nota-se, portanto, que o meio determina o modo como reconhecemos a 

realidade e as formas de representação e significação que direcionam o viver de um 

grupo, a sua identidade e cultura. Uma vez reconhecido o papel fundante que a 

proximidade e os elementos constituintes da espacialidade exercem na concepção 

da realidade de um determinado grupo e a relação que este estabelece com os 

demais, observamos que as ações etnocêntricas de dominação agem justamente no 

fator territorial, em sua configuração, quando o ímpeto de domínio se estabelece. 

 Sodré cita a experiência de Paul-Lévy contida nos escritos de Lévy-Strauss, 

na qual constata-se que os salesianos apenas conseguiram converter o povo bororo 

uma vez que romperam a estrutura circular da disposição das habitações dos 

bororos por filas em linha reta ao estilo europeu de organização. Isso porque a 

organização circular está diretamente ligada aos processos ritualísticos daquele 

povo, logo, uma vez destruída tal configuração espacial, eliminam-se também as 

marcas simbólicas do grupo indígena. Esse evento ficou conhecido como “hipótese 

bororo”, na qual a dimensão territorial faz parte da elaboração das estruturas sociais. 

Tal hipótese aplica-se também na organização espacial da cidade de Atenas ao 

inserirem um centro ao lado das casas para debater a respeito dos assuntos 

públicos, representando o “comum” à sociedade local. Nesse centro (a ágora), cada 

cidadão é igual (isos) ou semelhante (omoios) a outro. E dessa nova ordem espacial 

emerge uma sociedade "onde a relação do homem com o homem é pensada sob a 

forma de uma relação de identidade, de simetria, de reversibilidade (SODRÉ, 2002).  

 Torna-se fundamental, também, observarmos o processo de rentabilização do 

espaço que acarreta a capitalização dos tempos sociais. O autor cita ainda uma 

passagem da obra A Montanha Mágica a fim de exemplificar essa relação espaço e 

temporalidade. Na passagem a seguir, faz-se referência ao território russo:  

 

(...) o pouco caso que essa gente faz do tempo está relacionado com a 
vastidão selvagem do seu país. Onde há muito espaço, há muito tempo. 
Diz-se que eles são o povo que tem tempo e pode esperar. Nós, os 
europeus, não podemos (SODRÉ, 2002, p.17) 

 

 Percebe-se que há uma relação direta entre dimensão espacial e tempo; 

quanto mais terra, mais tempo. Aflora-se, desse modo, a conquista territorial não 

apenas por seu caráter imperialista, mas também como um modo de atingir 

domínios que estão além do material, mas não menos potentes.  
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 Visões etnocêntricas também são a base do imperialismo causador de outras 

narrativas de conflito. Tal como a ação japonesa sobre a China por meio do governo 

de Tóquio, no século XIX. A China desestabilizada por inúmeras crises cometidas 

pela ação de países estrangeiros viu o seu mal chegar figurado no Japão, que 

exerceu então seu poderio hegemônico em busca de novos territórios a fim de 

expandir economicamente. Com o tempo e as dinâmicas do conflito, as posições de 

hegemonia se invertem e, posteriormente, é o Japão que vê na China o traço 

dicotômico e distintivo do mal ao final da Segunda Guerra sino-japonesa, em 1945, 

ao perder o conflito para a China e se ver obrigado a devolver os territórios outrora 

dominados. 

 Tanto na narrativa dicotômica entre romanos e bárbaros quanto entre 

japoneses e chineses temos no câmbio de poder a categorização do outro não 

fazendo parte do todo, sendo sempre um estrangeiro, evidenciando um processo 

que independe do tempo e do espaço geográfico para se efetivar. Em 2017, Donald 

Trump assume a atualização desse fazer dicotômico ao vetar a entrada de 

imigrantes refugiados oriundos do conflito sírio, nos EUA. Isso se deu ao classificar 

os refugiados como potencialmente terroristas, mesmo não havendo ligação direta 

entre sírios e os atentados terroristas sofridos pelo país norte-americano. Logo, o 

mal compete ao outro que é diferente de quem detém o poder político-hegemônico 

naquele tempo e naquele espaço social.  

 Esse padrão revela-se cada vez mais em suas reinterações por possuir um 

elemento que o mantém vivo nos comportamentos e interações de poder na 

humanidade, isto é, uma vez que os tempos e os espaços diferentes não são 

empecilhos para sua efetivação e afirmação, aflora como recurso de manutenção 

dessa dicotomia a narratividade. Sendo este um recurso inerente ao comportamento 

social no qual exercemos papeis e constantemente nos pomos a reassumi-los com o 

passar dos tempos. Consequentemente, para compreendermos os impactos 

dicotômicos entre bem e mal, precisamos voltar nossos olhos ao imaginário que 

cerca seus registros. 
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1.1 Imaginário do Largo e da Terra 
 

 Fundamental para a compreensão do imaginário cultural que permeia os 

documentos literários é a verificação das dinâmicas de formação de tal imaginário 

que constituem nossa nacionalidade. Dada a natureza acumulativa do imaginário, é 

possível olharmos o pano de fundo que sustenta o comportamento imaginário que 

transcende o corpus deste trabalho.  

 Para Durand (1996), as identidades arquetípicas que caracterizam Portugal e 

Brasil são proporcionalmente distintas, logo é fundamental o abandono da 

percepção eurocêntrica na qual o colonizador é exclusivamente o agente da 

aculturação, não sofrendo, assim, influência da colônia. Tal dinâmica unilateral é 

refutada pelo autor, ao passo que em nosso processo de formação do Brasil colônia, 

Portugal é “o conquistador que assimila tão profundamente os valores em presença 

(localização geográfica, climática, civilizacional, étnica, etc.)” (DURAND, 1996, p. 

197), gerando, assim, um novo imaginário na formação nacional frente à conquista 

portuguesa.  

 O imaginário português é primariamente o devaneio, que compreende na 

visão do além-mar sua forma de existência:  

 

Vasco da Gama explicita sob a pluma de Camões, de uma façada, ou 
melhor, de uma face humana com um olhar obstinadamente voltado para o 
largo oceânico, ignorando com altivez o continente terrestre europeu e, em 
particular, essa península ibérica prenhe de uma ameaça hereditária – a 
Espanha. (DURAND, 1996, p. 197). 

 

 O autor, em sua fala, identifica Portugal pelo arquétipo do Largo, isto é, 

aqueles que estão voltados para fora, para conquista do outro e dinâmicas de 

colonização, não valendo-se assim da interioridade da terra, mas voltando-se ao 

desconhecido do mar. Já o “novo Brasil” da época, assim como identifica Durand 

 

[...] está enterrado na gigantesca terra (80 vezes a superfície de Portugal) 
tão variada que se estende da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Imaginário 
da terra, e quem diz terra diz feminilidade. Pura constelação imaginária à 
partida , onde a fecundidade agrícola, a fecundidade fluvial e a fecundidade 
florestal se conjugam com o ventre mineiro do Eldorado (DURAND, 1996, 
p.200).  
 

 Notamos, frente a isso, que a formação do imaginário cultural brasileiro está 

solidificado na constante interação entre o imaginário do largo, por parte de nossa 
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herança colonizatória, e o imaginário da terra, constituído pelo caráter telúrico 

nacional. A relação desses dois imaginários, um de exploração – largo – e outro de 

fertilidade – terra – é potencialmente efetiva na compreensão dos motivadores 

culturais básicos que produzem as classes subalternas as quais abriga o corpus 

deste trabalho. Temos, portanto, a dualidade que Bystrina estabelece arraigada a 

uma assimetria, isto é, uma vez que temos largo se opondo a telúrico, e largo 

manifesta o imaginário do mal e do ímpeto da descoberta, da busca; e terra anuncia 

o imaginário da fertilidade, este ocupa o polo vida, e aquele, o polo morte. 

Consequentemente, o polo de valor negativo – largo – será valorizado sobre o polo 

positivo – telúrico –, acarretando assim uma sobreposição social daqueles que 

carregam o imaginário português sobre aqueles ligados ao imaginário nacional, ou 

seja, colonizador sobre colonizado – a classe subalterna -, alinhando-se à binaridade 

Mal e Bem. Estabelecida a base da dinâmica de conflitos que é permeada pelo 

imaginário, voltaremos nosso olhar aos registros documentais literários como objetos 

narrativos, trazendo à luz o imaginário sobre tais classes subalternas. 

 

1.2 Narratividade, Historicidade e Imaginário 
  

 Podemos encontrar as narrativas em diversas formas de registro, como nas 

fábulas, nos contos, na oralidade e também na literatura à medida que o autor, ao 

materializar o texto, não só registra o ethos social do seu tempo, mas também um 

horizonte de crenças, haja vista que os seres humanos “[...] desde sempre, 

expressaram pela linguagem o mundo do visto e do não visto, através das suas 

diferentes formas: a oralidade, a escrita, a imagem, a música” (PESAVENTO, 2006, 

p. 2). Essas crenças, ao passo que analisamos o passado e comparamos com o 

presente, fazem surgir, então, recorrências.  

 Notamos que o imaginário do mal é recorrente independentemente do tempo 

e do espaço. A própria Bíblia Sagrada, por exemplo, é um documento literário de 

modo a concatenar suas micronarrativas em uma outra narrativa muito mais 

complexa que assimila as menores, que por meio do mito cristão carrega sua carga 

comportamental da época de sua produção. Outro exemplo do fazer literário como 

registro histórico são os livros escritos por Flávio Josefo, ao registrar primariamente 

as revoltas judaicas contra Roma, entre 66 e 70.  

 Ao analisarmos o fazer literário pela ótica de seu potencial de trazer à 
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superfície as recorrências do simbólico, não estamos tão simplesmente 

considerando-o em sua conotação artística – nível primário de sua produção -, mas 

sim como um reverberador narrativo-discursivo de sua época. Pesavento (2006) 

também traz à luz tal modo de compreender a literatura como documento histórico e 

afirma que ela é: 

 

a sintonia fina de uma época, fornecendo uma leitura do presente da 
escrita, pode ser encontrada em um Balzac ou em um Machado, sem que 
nos preocupemos com o fato de Capitu, ou do Tio Goriot e de Eugène de 
Rastignac, terem existido ou não. Existiram enquanto possibilidades, como 
perfis que retraçam sensibilidades. Foram reais na “verdade do simbólico” 
que expressam, não no acontecer da vida. São dotados de realidade porque 
encarnam defeitos e virtudes dos humanos, porque nos falam do absurdo 
da existência, das misérias e das conquistas gratificantes da vida 
(PESAVENTO, 2006, pp. 2-3). 

 

 Diante dessa perspectiva do simbólico narrativo e de sua característica 

diacrônica e onipresente, Pesavento (2006) endossa que tanto a História quanto a 

Literatura “[...] correspondem a narrativas explicativas do real que se renovam no 

tempo e no espaço, mas que são dotadas de um traço de permanência ancestral” 

(PESAVENTO, 2006, p. 2).   

 Consideremos, portanto, que os padrões binários de Bem e Mal estão 

fundados em nosso Imaginário Cultural, que, por sua vez, alimentam as dinâmicas 

mutáveis do Imaginário Social, isso porque o Imaginário Cultural é a potência que 

permeia toda produção humana e, consequentemente, manifesta-se das mais 

diversas formas, por meio dos produtos de sua cultura. Segundo Durand (1997, p.3 

), o imaginário é o “conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o 

capital pensado do homo sapiens”, logo, o Homem busca retratar as inúmeras 

imagens e suas relações de diversas maneiras, sendo a arte uma ferramenta de 

materialização da cultura e, também, como seu registro histórico/antropológico.  

 Ao analisarmos a literatura como meio de manifestação do Imaginário 

Cultural, encontramos nela sua  potência e atualização. O imaginário do Mal, assim 

como as demais relações de imagens estabelecidas por Durand (1996), encontra na 

literatura uma forma de materialização, um veículo para sua circulação e reprodução 

das narrativas ancestrais. Essas atualizações e reutilizações, como estabelece o 

autor, não são de forma nenhuma repetições mecanicamente estereotipadas. Sendo 

assim 
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cada utilização é modificada pelo crescimento das existências de 
informação e elas entalham num conjunto sociocultural aquilo a que 
chamamos de Bacias Semânticas, identificadas por regimes imaginários e 
mitos privilegiados. A formação dessas bacias segue um processo, 
mecânico desta vez, cujas seis etapas (cronologicamente irregulares), 
resolvemos caracterizar por outras metáforas potamológicas: escoamento – 
separação das águas – confluências – nome do rio – ordenamento das 
margens (conceptuais ou ideológicas) – e, por último, declínio: meandros e 
deltas... (DURAND, 1996, p. 165).  
 

 Frente às recorrências das dinâmicas de poder que mostram-se 

independentes do espaço-tempo, e ao fazer literário como documento do registro 

narrativo de tais dinâmicas, nota-se que há uma recorrência histórica de um 

imaginário de Mal e Bem. Ao buscarmos os primeiros registros desse processo de 

polarização em solo brasileiro, nos defrontamos com dois paradigmas que permeiam 

nosso ethos: o paraíso – atrelado ao imaginário do Bem, e o Inferno – associado ao 

imaginário do Mal. A bestialidade muito associada ao índio pela colonização 

portuguesa foi o início da associação dos costumes dos nativos a um imaginário do 

mal e, consequentemente, à construção da concepção do Inferno sobre a cultura 

indígena pela ótica europeia. Souza (1993) evidencia esse processo de 

demonização do outro ao relatar as impressões contidas na obra Relazioni 

Universali, de autoria do jesuíta de Parlemo Giovanni Botero, tendo seu registro 

publicado integralmente em 1596 e republicado dezessete vezes em dez anos. 

Botero sustenta seus relatos nas concepções de idas e vindas da catequese à 

colônia e as dificuldades encontradas pela itinerância indígena, dado o prestígio dos 

pajés naquelas comunidades e hábito canibal que em determinadas tribos fazia-se 

presente.  

  Mesmo diante de tais fatores de resistência, o colonizador possuía alguns 

elementos que suscitavam o encantamento no índio, como o fascínio pela 

onipotência divina – onipotência esta inerente aos dogmas cristãos - e pela arte da 

escrita e da leitura. Frente a esse cenário, os catequizadores adotaram uma nova 

postura: uma pedagogia flexível e tolerante quanto aos hábitos canibais, ao menos 

durante o processo de letramento indígena nas escrituras cristãs. A demonização, 

portanto, decorre das práticas e cultos indígenas que necessitavam ser realocados a 

um imaginário de maleficência e, consequentemente, necessitava ser combatido. Ao 

citar os pajés brasileiros, Botero utiliza terminologias retiradas do Malleus 

Malleficarum para bruxas e chama-os de maléficos – malefice – e ainda de 

encantadores – ciurmatori. Sua ação se assentava na imprudência e falta de tino – 
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imprudenza e pazzia -, tornado-se presa fácil de ilusões, assim explicita Souza 

(1993).  

 Observa-se, portanto, as influências responsáveis pela construção dicotômica 

cabível ao inferno ao associar o ethos indígena de 1500 por meio de suas crenças e 

ritos que faziam resistência à penetração da catequização em tal cultura, sendo a 

demonização o mote para sobreposição positiva dos preceitos europeus e cristãos. 

Paralelo à heterodoxia responsável pela construção do paradigma do 

Inferno/demonização do Brasil, outra representação aflora do choque entre a cultura 

europeia da escassez com a profusão vegetal e animal que aqui encontraram: o 

olhar edênico do Paraíso. Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra Visão do 

Paraíso, destaca com clareza o processo de formação de tal olhar que corrobora a 

dicotomia Bem/Mal, Inferno/Paraíso que é basilar na atualização do imaginário do 

mal no Brasil. Inicialmente, as impressões edênicas europeias sobre o território 

brasileiro estariam diretamente relacionadas ao vigor físico e ausência de doenças 

nos índios que aqui viviam, isso se dava pela qualidade do meio e dos recursos 

naturais, assim como Sérgio Buarque de Holanda cita em sua obra Visões do 

Paraíso, no capítulo intitulado O Mundo sem Mal:  

 

Que a suposta longevidade dos índios fosse feito dos bons céus, bons ares, 
boas águas de que desfrutavam eles, é o que a todos resulta patente: nisto, 
em verdade, não se parecem distinguir das opiniões mais correntes as dos 
cronistas lusitanos. Sem aquelas qualidades, como explicar, segundo as 
ideias do tempo, o fato de não grassarem aqui, antes da conquista, várias 
enfermidades já notórias ao europeu, as únicas, por isso mesmo, de que 
tinham estes uma experiência ancestral? (HOLANDA, 2000, p. 315) 

     

 Nota-se, segundo o relato acima, que a ausência de doenças antes já bem 

conhecidas e experienciadas pelos europeus até a chegada em solo brasileiro, foi 

um fator essencial na concepção e valoração dos recursos naturais que aqui 

encontraram, atribuindo a eles a causa da saúde e vigor da população indígena. Ao 

refletirmos sobre como o meio foi de grande relevância para os europeus, notamos 

que a associação entre terra, recursos naturais e rigor físico dos nativos estão 

intimamente relacionados à acepção espiritual na mitologia cristã. Como, em tais 

narrativas, Paraíso e Deus são conceitos que se retroalimentam na construção dos 

dogmas europeus. Com o passar do tempo, a ótica natural que intermediava a lógica 

entre natureza e saúde é posta de lado e solidifica-se uma percepção restritamente 

religiosa sobre as maravilhas da flora e dos ares brasileiros, Holanda descreve tal 
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processo ao recuperar as impressões acerca das correlações dos fenômenos 

naturais e a percepção europeia de tais eventos contidas na obra Diálogos das 

Grandezas do Brasil:  

 

Quando o Brandônio dos Diálogos das Grandezas alude, por exemplo, 
àqueles “ares tão delgados e céus tão benignos, que não consentem haver 
em toda esta costa do Brasil o mal tão pernicioso da peste, como o costuma 
haver por toda a Europa, Ásia e África”, é possível que fizesse prevalecer 
uma razão forense sobre a razão pura e simples [...]. Nas linhas imediatas, 
porém, já tende o panegírico a afastar-se de algum modo, ou francamente a 
emancipar-se, desses danos, e as mesmas circunstâncias que até aqui se 
processavam por via e curso naturais parecem agora movidas de alguma 
virtude misteriosa e como animadas de um divino encantamento. Só mesmo 
o apelo ao sobrenatural pode justificar o dom de que parecem dotados aqui 
os ares e os astros de extirparem um mal tão danado (HOLANDA, 2000, p. 
316). 

    

 Temos, portanto, a visão do Paraíso sendo construída, primariamente, pelos 

elementos que compõem os recursos naturais da região, elementos esses tão 

incomuns aos portugueses que seriam apenas fornecidos por meio divino, espiritual. 

Desse modo, o que inicialmente era apenas sinônimo de uma terra fértil, agora é 

reconhecidamente uma terra santificada, um Paraíso. Percebemos, portanto, que os 

paradigmas norteadores das atividades colonizatórias estão sustentados nas noções 

de Paraíso na terra – edênicas -, como sinaliza Holanda (2000), e de Inferno – 

demonização do outro por meio de suas crenças, heterodoxia - , tal como aponta 

Souza (1993). Percebe-se que os conceitos de Paraíso e Inferno trazidos pelos dois 

autores estão diretamente relacionados às concepções territoriais que Sodré (2002) 

apresenta, isso é, o outro é demonizado e assinalado como diferente, já a terra é 

positivamente adjetivada, uma vez que está sob domínio do colonizador, em outras 

palavras, o espaço deixa de ser distante, mas o indivíduo colonizado, não.  

 Paraíso e Inferno, Bem e Mal, largo e terra, são dicotomias/polaridades que 

circundaram a formação do Brasil e sedimentaram a forma como o diferente é visto 

pelo colonizador. Teremos duas polaridades agindo simultaneamente nesse 

contexto de oposições: Edênico e Infernal; Largo e Terra. Contudo, faz-se 

fundamental observar como tais categorias, de fato, afloram duas bacias semânticas 

diferentes e como elas se comportam a partir do momento que são suplantadas nos 

grupos subalternos pelos conquistadores.  

 Partimos do pressuposto que os conflitos culturais entre colonizador e colônia 

partem da imposição de uma cultura cristã europeia no Brasil colonial, 
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consequentemente, por meio da imposição, os grupos minoritários terão valor 

negativo, uma vez que seus hábitos, crenças e cultura de modo geral são resumidos 

como elementos distintivos pelo colonizador e precisam ser sobrepostos. Sendo 

assim, temos o polo negativo que Bystrina (1995) cita e que precisa ser vencido pelo 

positivo. A cultura cristã, então, assume a polaridade positiva, competindo a ela o 

imaginário do largo – referente a sua expansão territorial – e a perspectiva edênica 

como aponta Holanda (2000). Em contrapartida, os grupos originários recebem, pelo 

olhar colonizatório, o imaginário da Terra e a perspectiva Infernal – como revela 

Souza (1993).  

 A interação entre os dois pares dicotômicos acarreta em quatro formas de 

reconhecimento das interações culturais do Brasil colônia ao termos tais polos em 

interação: teremos um comportamento Edênico e do Largo sendo completamente 

positivo na perspectiva colonizatória, ou seja, é a expressão máxima de levar a 

salvação a novos territórios, sendo a interversão portuguesa, nessa perspectiva, 

algo assegurado pelo cristianismo e que precisa ser expandida, daqui partem os 

processos de descobrimento e catequização, por exemplo. Na outra extremidade, 

teremos as percepções Infernal e Terra, sendo aquilo que deve ser combatido pela 

cultura cristã, nessa junção enquadram-se os modos de vida dos grupos 

minoritários, sua cultura e heterodoxia em relação a Portugal. Há, portanto, uma 

demonização do outro e de suas singularidades a fim de classificá-lo e aculturá-lo. 

 Paralelamente a esses dois modos, temos duas intersecções intermediárias, 

que para Bystrina (1995) seria a solução para a assimetria. O autor relata que nas 

dicotomias dos códigos culturais, as quais, como já apresentado, ele as nomeia 

como polaridades, há sempre a assimetria como produto de tais polos no qual o polo 

negativo é mais valorizado a fim de ser suprimido – no caso apresentado até aqui, 

dá-se pela intenção do colonizador se sobrepor à cultura indígena colonial 

inicialmente (polo negativo). Bystrina aponta padrões de solução que se dão 

paralelamente ao desenvolvimento dos próprios códigos culturais. Atentaremo-nos, 

aqui, à sua segunda proposta, sendo ela:  

 

A segunda possibilidade é o encadeamento de oposições binárias em 
oposições pluriarticuladas através de tríades a partir de duas oposições 
binárias. Da oposição céu/terra e da oposição terra/inferno nasce a 
chamada árvore da vida. Dentro das oposições, o céu recebe sinal positivo 
em relação à terra, que recebe o sinal negativo; mas a terra, em relação ao 
inferno passa a receber o sinal positivo diante do sinal negativo do inferno 
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(BYSTRINA, 1995, p. 12).  
 

 Notamos, diante da fala de Bystrina, que estamos tratando aqui de um 

encadeamento de oposições binárias em oposições pluriarticuladas, isso justifica o 

fato de Largo e Terra; Infernal e Edênico serem dois pares de polaridades distintas 

operando simultaneamente nos códigos culturais do Brasil colônia e dessa interação 

entre os polos temos a formação de uma terceira e quarta polaridade: Edênico e 

Terra; Infernal e Largo. Quando a visão Edênica associa-se à Terra, temos, por 

exemplo, o território brasileiro considerado como paraíso na Terra, repleto de fartura 

e diversidade animal e vegetal, assim como Holanda expõe, e que logo em seguida 

torna-se Infernal e Largo, pois a perspectiva europeia (Largo) é redirecionada e o 

deslumbramento perante os recursos naturais é posto de lado. Os esforços voltam-

se a combater o infernal, o diferente, a fim de efetivar a categoria Edênico e Largo, 

ou seja, de instaurar os códigos culturais cristãos (positivos) no território descoberto.  

Instauram-se, assim, duas dimensões que se cooperam: a dimensão 

religiosa/filosófica cristã e a dimensão mundana. Temos, portanto, o território como 

paraíso e o inferno alocado na população, nos indivíduos da colônia que estão em 

posições de distinção e inferioridade social.  

 Se dermos um salto no tempo e voltarmo-nos ao estudo de Juliana Ayres 

Pina, em seu trabalho Tutti buona gente?: o imaginário midiático do imigrante 

italiano no jornal "O Estado de São Paulo” no final do século XIX, fica mais claro de 

perceber como a perspectiva Infernal e da Terra fluiu durante os séculos, desde o 

Brasil colônia até os anos finais do século XIX no que tange ao tratamento daqueles 

que estão em posição subalterna, no caso do trabalho de Pina, os imigrantes 

italianos.  

 Pina expõe que no jornal Província de São Paulo o combate aos cultos e 

rituais africanos e indígenas e o esforço em desacreditá-los e até mesmo 

ridicularizá-los também era recorrente (PINA, 2018) e, posteriormente, esse trato 

que houvera com tais grupos originários que exerciam mão de obra até então, foi 

transposto e herdado pelo grupo subalterno subsequente historicamente no Brasil: 

os italianos. Pina destaca em jornais de 1898 e 1899 como o italiano era visto pela 

elite da época:  

 

(Província de São Paulo, 14 de março de 1898) Um crítico austeríssimo (...) 
escreve desabusada e elegantemente: Sem população, sem indústria, nem 
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mesmo a agrícola com que nos orgulhamos tanto, sem coesão política, sem 
organização administrativa estável, sem intercâmbio de espécie alguma 
estadual, salvo em escala mínima, temos evidentemente necessidade 
imperiosa e urgente de cortar o país de vias aperfeiçoadas de comunicação, 
para dar-lhe vigor suficiente, afim de que o estrangeiro venha para cá 
como imigrante e não como conquistador.  
[...] (O Estado de S. Paulo, 26 de novembro de 1899) É pequena, como 
vemos, a proporção de casamentos entre indivíduos de nacionalidade 
diversa. A regra pois, é que o brasileiro case com brasileira, o 
estrangeiro com estrangeira. A conclusão ressalta evidente: o número de 
nascimentos entre pais estrangeiros continuará, em grande parte do 
Estado, a ser maior que o número de nascimentos entre pais brasileiros. 
Que temos feito para ligar estreitamente à pátria, pelos sentimentos, esta 
nova geração? É fácil provar que, absorvidos por mesquinhos interesses, 
esquecidos do futuro de nossa nacionalidade, até a instrução lhe temos 
negado. Votamos uma lei para coagir o professor estrangeiro a ensinar a 
nossa língua, que não sabe, a nossa geografia, que mal conhece, a nossa 
pátria, cujo amor não lhe dá bastante eloquência para falar ao coração da 
infância. Votada a lei, cruzamos os braços.  
[...] (O Estado de S. Paulo, 11 de fevereiro de 1898) Seria preciso que o 
operário fosse só operário, e que o imigrante em geral, qualquer que 
fosse a sua categoria, deixasse de se envolver nas questões internas do 
país, perturbando o trabalho e fazendo com que nós, pelo interesse da 
própria defesa, esperdicemos na ampliação dos recursos militares aquilo 
que devia ser empregado em vantagem de todos, estrangeiros e nacionais, 
melhorando as condições do meio físico e do meio social. (PINA, 2018, p. 
80) 
 

 Nota-se, portanto, que houve uma atualização das dicotomias de Largo/ Terra 

e Infernal/Edênico, cujo início no Brasil se deu com os grupos originários indígenas, 

que posteriormente teve seu trato alocado no negro africano e, em seguida, nos 

imigrantes italianos que vieram ao Brasil a fim de substituir o trabalho negro.  

 Importante ressaltar o que esses três grupos têm em comum: suas posições 

sociais frente às elites de suas respectivas épocas; sua inferioridade social que está 

diretamente relacionada com suas formas de vida operacionais, sendo suas 

presenças sociais anuladas como visto nos excertos jornalísticos acima, como se 

suas existências fossem um mal a ser evitado e ainda que se fundissem às 

estruturas do Brasil da época.  

 Tal fato é muito semelhante ao imaginário do Largo, que busca expansão e 

domínio dos espaços abertos e desconhecidos, mas que preserva apenas os 

códigos culturais dos desbravadores, subjugando o imaginário da Terra, pois nele 

encontra-se o outro, o diferente, o Mal a ser combatido pelas classes hegemônicas. 

Essa “hereditariedade” do trato com os grupos subalternos, que tem sua origem no 

modo de ver europeu sobre os índio, carrega em si o caráter nictomorfo na 

denominação do grupo originário como “negros”.  

 Monteiro (1994) expõe que a atribuição do termo negro nos traz que já no 
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século XVI existiam relatos históricos em que os povos originários eram comumente 

chamados de negros pelos portugueses. E cita ainda Manoel da Nóbrega: “Nesta 

terra há um grande pecado, que é terem os homens quase todos suas negras por 

mancebas, e outras livres que pedem aos negros por mulheres, segundo o costume 

da terra, que é terem muitas mulheres”. 

 Percebe-se, então, que houve uma atualização e transposição do termo à 

classe trabalhadora posterior aos índios do período colonial, fator esse que é 

moldado na linguagem e denominação do outro, que por sua vez, foi-se adequando 

em decorrência das novas mãos de obras que eram incorporadas à sociedade da 

época. Quando os africanos começam a chegar ao Brasil, e os portugueses e seus 

descendentes veem a necessidade de diferenciar a população indígena da 

população africana, surgem novos termos como “gentio da Guiné”, “peças de 

Angola” e “tapanhunos”, um termo tupi para escravo negro (MONTEIRO, 1994).   

 Pina (2017, p.67) afirma que surgem também os termos “gentio da terra” e 

“negros da terra” para designar os índios. Aliás, o próprio termo “índio” foi redefinido 

ao longo do século XVI, “na documentação da época o termo referia-se tão somente 

aos integrantes dos aldeamentos da região, reservando-se para a vasta maioria da 

população indígena a sugestiva denominação de “negros da terra” (MONTEIRO, 

1994). Percebe-se, por conseguinte, que o imaginário infernal e da terra – o 

heterodoxo e o mundano -, historicamente, foram efetivados no outro, mas não 

qualquer outro, e sim, naqueles que exerciam a posição trabalhadora e subalterna. 

Nesse ponto, negro (nictomórfo) deixa de ser apenas uma designação fenotípica e 

passa a ser uma classificação laboral estratificadora – o Mal. 

 Diante disso, buscaremos a seguir localizar e identificar no corpus deste 

trabalho as recorrências simbólicas desse Mal nos documentos literários brasileiros, 

a fim de investigar como tal imaginário foi retratado dos séculos XVI ao XX e sua 

relação com grupos sociais minoritários de tal período.  
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CAPÍTULO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS NAS OBRAS 
 

 Tendo em vista que o objetivo principal deste trabalho é verificar em 

documentos literários brasileiros a presença de traços simbólicos atualizados a cada 

momento histórico relacionados ao imaginário do Mal, buscaremos resgatar e trazer 

à luz as imagens que são construídas pelas narrativas do corpus explicitado.  

 Para melhor identificar os símbolos manifestados nas narrativas, 

associaremos as competências relacionadas no capítulo anterior no que tange o 

imaginário do largo e da terra, e a visão infernal e edênica que circundam a 

formação do Brasil. Os critérios de classificação são: do imaginário do largo e da 

terra consideraremos se a narratividade volta-se à nacionalidade ou valorização dos 

traços culturais referentes aos indivíduos subalternos (terra) ou volta-se ao olhar 

colonizador/europeu e seu juízo de valor e ímpeto de conquista e dominação (largo). 

Infernal ou edênico compete às recorrências heterodoxas ou de segregação do outro 

(infernal), ou percepção positiva e descritiva dos recursos naturais ou biológicos da 

terra ou do humano associados à ideia de paraíso (edênico). Com base nessas 

categorizações e critérios, iremos classificar os excertos selecionados nos 

documentos literários do corpus. 

 

2.1 Carta ao Rei de Portugal D. Manoel 
     

 A carta redigida pelo escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de 

Caminha, enviada ao rei de Portugal, D. Manoel I, relata as primeiras impressões 

portuguesas do povo que ali encontraram e do território que posteriormente seria 

chamado de Brasil. O registro é datado de 1 de maio de 1500, feito na região de 

Porto Seguro – BA.  

 A primeira impressão registrada refere-se às características do índio em seu 

primeiro contato: “Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrissem 

suas vergonhas” (CAMINHA, 1999, p.8). Nota-se a construção e inserção da visão 

cristã eurocêntrica na denominação “vergonhas”, diretamente relacionada à falta de 

pudor e, consequentemente, à percepção de pecado que o povo futuramente 

subalterno não compartilha com os portugueses.  

 Há a ênfase da coloração da tez e das belas estruturas de seus corpos para 

descrevê-los como um traço distintivo, e da inocência daquele povo, temos, 
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portanto, o símbolo da pureza: 

 

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e 
bons narizes, bem feitos. Andavam nus, sem cobertura alguma. Não fazem 
o menor caso de encobrir ou demonstrar suas vergonhas; e nisso têm tanta 
inocência como em mostrar o rosto (CAMINHA, 1999, p. 12). 

  

 Complementar à passagem, Caminha transpõe em seu registro a imagem de 

graciosidade da figura feminina indígena, porém objetificando-a:  

 

E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e 
certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha), 
tão graciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, 
fizera vergonha, por não terem a sua como ela (CAMINHA, 1999, p. 19).  

     

 Destacam-se, aqui, o símbolo das cores e as formas arredondadas que por 

sua vez estão vinculadas a uma percepção de abundância, saúde e bem estar, 

elementos que corroboram a ideia edênica da Terra e dos habitantes do lugar.   

 A imagem cristã é bastante acentuada em seu relato histórico, explicitada 

como basilar nas ações portuguesas. Sendo a religião o norteador moral, tal 

influência tangencia as passagens já citadas e é acentuadamente demarcada no 

trecho que relata o ritual religioso cristão – a missa. A seguir, podemos notar a 

evidência simbólica da cruz e do Evangelho como representações do ímpeto do 

Largo e a busca de implantar naquele lugar edênico o cristianismo.  

 

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta. E 
pregou uma solene e proveitosa pregação do Evangelho, ao fim da qual 
tratou de nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o 
sinal da Cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez 
muita devoção (CAMINHA, 1999, p.21) 
 

 Caminha relata e constrói, também, o comportamento festivo daquele povo: 

“E, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos 

deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço” 

(CAMINHA, 1999, p.21). Ainda se referindo ao comportamento dos índios, Caminha 

associa seus movimentos ligeiros ao comportamento animalesco, como segue: “E 

conquanto com aquilo muito os segurou e afagou, tomavam logo uma esquiveza 

como de animais monteses, e foram para cima” (CAMINHA, 1999, p. 29).Temos, 

respectivamente, nas passagens, o símbolo do bulhento por meio do corno e buzina, 

e do animalesco por meio do comportamento dos índios que estavam na cerimônia. 
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 Caminha continua sua associação animalesca ao relatar a resistência ao 

contato com os portugueses e a intencionalidade dos europeus em não assustá-los:  

 

Bastará dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se 
amansassem, logo duma mão para a outra se esquivavam, como pardais, 
do cevadoiro. Homem não lhes ousa falar  de rijo para não se esquivarem 
mais; e tudo se passa como eles querem, para os bem amansar (CAMINHA, 
1999, p. 29-30). 

     

 A imagem animalesca intensifica-se ao passo que Caminha direciona seu 

relato a dois índios que frequentaram as naus do capitão:  

 

Os outros dois [índios], que o capitão teve nas naus, a que deu o que já 
disse, nunca mais aqui apareceram – do que tiro ser gente bestial, de pouco 
saber e por isso tão esquiva. Porém e com tudo isto andam muito bem 
curados e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como 
aves ou alimárias monteses às quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo 
que às mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e 
formosos, que não pode mais ser (CAMINHA, 1999, p.30). 

     

 Percebe-se a imagem de irracionalidade atribuída aos índios em questão, 

sendo denominados como bestiais e “alimárias monteses” que, de acordo com o 

dicionário Michaelis, alimária significa: 1. Animal irracional 2. Animal de carga 3. Fig. 

Pessoa estúpida e rude (ALIMÁRIA, 2020).  

 As passagens citadas constroem de modo claro a imagem que a narrativa 

aflora do grupo em posição subalterna, logo temos um índio dócil e objetificado; 

puro, porém animalesco aos olhos europeus.  

 

Tabela 1: Síntese da obra Carta ao Rei de Portugal D. Manoel 

Passagem Símbolo 

Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes 
cobrissem suas vergonhas (CAMINHA, 1999, p.8) 

Nudez 

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, 
de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andavam nus, 
sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de 
encobrir ou demonstrar suas vergonhas; e nisso têm tanta 
inocência como em mostrar o rosto (CAMINHA, 1999, p. 
12).  
 

Estruturas anatômicas 
belas 
Pureza 

E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima 
daquela tintura; e certo era tão bem feita e tão redonda, e 
sua vergonha (que ela não tinha), tão graciosa, que a 
muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, 
fizera vergonha, por não terem a sua como ela (CAMINHA, 

Cores 
Formas corporais 
redondas 
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1999, p. 19).  

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma 
cadeira alta. E pregou uma solene e proveitosa pregação 
do Evangelho, ao fim da qual tratou de nossa vinda e do 
achamento desta terra, conformando-se com o sinal da 
Cruz, sob cuja obediência viemos, o que foi muito a 
propósito e fez muita devoção (CAMINHA, 1999, p.21) 
 

Cruz 
Evangelho 

E, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, 
levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e 
começaram a saltar e dançar um pedaço (CAMINHA, 1999, 
p.21). 
 

Corno e Buzina 
(bulhentos) 

Bastará dizer-vos que até aqui, como quer que eles um 
pouco se amansassem, logo duma mão para a outra se 
esquivavam, como pardais, do cevadoiro. Homem não lhes 
ousa falar  de rijo para não se esquivarem mais; e tudo se 
passa como eles querem, para os bem amansar 
(CAMINHA, 1999, p. 29-30). 
 

Animal selvagem/puro 

Os outros dois [índios], que o capitão teve nas naus, a que 
deu o que já disse, nunca mais aqui apareceram – do que 
tiro ser gente bestial, de pouco saber e por isso tão 
esquiva. Porém e com tudo isto andam muito bem curados 
e muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são 
como aves ou alimárias monteses às quais faz o ar melhor 
pena e melhor cabelo que às mansas, porque os corpos 
seus são tão limpos, tão gordos e formosos, que não pode 
mais ser (CAMINHA, 1999), p.30) 
 

Animal selvagem 
Besta 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra A carta de Pero Vaz de Caminha: reprodução fac-
similar do manuscrito com leitura justalinear, de Antônio Geraldo da Cunha, César Nardelli Cambraia 
e Heitor Megale 

 

2.2 O Guarani 
 

 Impulsionado pela caracterização de uma literatura nacional, fundada nos 

espectros étnicos basilares do Brasil da época, José de Alencar escreve sua obra 

fruto da primeira geração romântica nacional, tendo o ufanismo como norte de sua 

escrita e trazendo à tona O Guarani, romance de formação do autor e publicado em 

1857 em sua primeira edição. A caracterização de suas personagens na obra serve 

de metáfora aos estratos sociais resultantes de uma colonização recente. O perfil 

metonímico de cada agente na narrativa delimitará seu impacto reflexivo social. 

Temos o índio Peri, cujo nome deriva do tupi piripiri, uma espécie de junco; e 

Cecília, chamada de Ceci, derivativo de sasy, do tupi, “a dor dele”.  

 Na perspectiva comportamental, temos o índio Peri que no início do romance 

é tratado como escravo de Cecília e fica em torno da família da protagonista. Peri sai 
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de sua tribo, contudo não abre mão de seus hábitos indígenas. Alencar constrói a 

ideia do “bom selvagem” que harmonicamente interage com a civilização branca, 

que assim como a origem de seu nome, desdobra-se como uma esteira de junco 

sobre a família de Ceci, servindo-a. A “conversão” de Peri aos hábitos europeus, 

aliado ao seu perfil heroico cavalheiresco – muito semelhante ao medieval 

eurocristão – fomenta metaforicamente o sincretismo cultural que a hegemonia 

colonizadora sobrepõe ao índio em 1500.  

 A ressignificação dos cultos e figuras religiosas indígenas sincretizadas pelo 

europeu reverbera nas formas comunicacionais que engendram o imaginário 

nacional acerca do que é o ser indígena. Diante de tal inconsistência, observamos 

que Alencar reconfigura a imagem do índio de maneira muito peculiar em O Guarani, 

ao apontar Peri como o símbolo da conversão imaginária e concreta da simbologia 

tupi e demais grupos étnico-indígenas originais do Brasil.  

 De maneira qualitativa, elencamos a seguir algumas passagens na obra que 

afloram o modo de percepção do índio frente aos acontecimentos da narrativa. Vale 

ressaltar que a seleção dos excertos se dá pelo sentido das lexias ou passagens 

selecionadas, não sendo simplesmente a repetição de palavras.  

 O índio simbolizado em Peri tem sua personalidade associada 

constantemente ao selvagem, principalmente quando deixa transparecer algum 

traço de erudição, sendo rebaixado ao estigma inicial. Na passagem que segue, o 

personagem português Álvaro exprime sua indignação:  

 

Álvaro fitou no índio um olhar admirado. Onde é que este selvagem sem 
cultura aprendera a poesia simples, mas graciosa; onde bebera a 
delicadeza de sensibilidade que dificilmente se encontra num coração gasto 
pelo atrito da sociedade? (ALENCAR, 1999, p. 96) 
 

 Tal visão conflitante quanto a Peri desenrola-se na percepção de que Peri é 

um índio escravo, mas que se difere dos demais não somente pelos traços culturais 

europeus que o protagonista detém, mas também pelo amor incondicional que 

possui ao servir e conviver com sua amada portuguesa Ceci:  

 

O moço recebeu a confissão ingênua do índio sem o mínimo sentimento 
hostil; ao contrário apreciava a dedicação que o selvagem tinha por Cecília, 
e ia ao ponto de amar a tudo quanto sua senhora estimava. 
— Assim, disse Álvaro sorrindo, tu só me amas por que pensas que Cecília 
me quer? disse o moço. 
— Peri só ama o que a senhora ama; porque só ama a senhora neste 
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mundo: por ela deixou sua mãe, seus irmãos e a terra onde nasceu. 
(ALENCAR, 1999, p. 97) 

  

 Diante dessa perspectiva, temos um índio que refuta suas origens e, devido a 

isso, torna-se mais valoroso aos olhos europeus. Peri deixara para trás seus laços 

sanguíneos e étnicos a fim de pertencer ao mundo de Cecília, ao mundo branco. 

Peri, portanto, encontra-se em um não-lugar entre a cultura indígena – da qual se 

originou – e a cultura europeia – na qual se insere e absorve os costumes brancos. 

O que aflora desse cruzamento é um heroico e forte, uma vez que carrega o ímpeto 

cavalheiresco medieval em sua maneira de proteger Ceci e se portar fiel aos 

portugueses e, ao mesmo tempo, possuir o vigor indígena em seu corpo e sua 

ligação com a natureza. Percebemos, então, que a aceitação de Peri na comunidade 

branca é uma exceção que só é alcançada se no comportamento do índio houver o 

elemento-chave: o ethos português. Notamos tal observação na passagem que 

segue:  

 

Entretanto essas duas naturezas, uma filha da civilização, a outra filha da 
liberdade selvagem, embora separadas por distância imensa, 
compreendiam-se: a sorte lhes traçara um caminho diferente; mas Deus 
vazara em suas almas o mesmo germe do heroísmo que nutre os grandes 
sentimentos. (ALENCAR, 1999, p. 135) 

 

 Nota-se, também, que a essa miscigenação de naturezas é atribuída a Deus 

como responsável e onisciente ao realizar tal façanha por meio de Peri. Contudo, a 

cristandade é um fator delimitador das ações de Peri, um impasse para ele, uma vez 

que o cristianismo o faria seguir dogmas próprios que inibiriam sua ferocidade 

selvagem justamente quando essa característica fosse essencial para a segurança 

de Ceci, como se dá no diálogo a seguir entre o índio e sua amada: 

 

O índio, ouvindo as palavras que acabava de proferir Cecília, sentiu que 
pela primeira vez tinha causado uma mágoa real a sua senhora. 
— Tu não entendeste Peri, senhora; Peri te pediu que o deixasses na vida 
em que nasceu, porque precisa desta vida para servir-te. 
— Como?... Não te entendo! 
— Peri, selvagem, é o primeiro dos seus; só tem uma lei, uma religião, é 
sua senhora; Peri, cristão, será o último dos teus; será um escravo, e não 
poderá defender-te. 
— Um escravo!... Não! Serás um amigo. Eu te juro! exclamou a menina com 
vivacidade. 
O índio sorriu: 
— Se Peri fosse cristão, e um homem quisesse te ofender, ele não poderia 
matá-lo, porque o teu Deus manda que um homem não mate outro. Peri 
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selvagem não respeita ninguém; quem ofende sua senhora é seu inimigo, e, 
morre! (ALENCAR, 1999, p. 144) 

 

 Peri em suas ações é registrado, ainda, de forma animalesca, contudo, uma 

animalização que reforça suas propriedades heroicas ao proteger a branca Ceci:  

 

Peri tinha o ouvido sutil e delicado, e o faro do selvagem que dispensa a 
vista; o som da respiração servia-lhe de alvo; escutou um momento, ergueu 
o braço, e a faca enterrando-se na boca da vitima cortou-lhe a garganta. 
(ALENCAR, 1999, p. 160) 

 

 Temos, na passagem supracitada, a supervalorização dos sentidos de Peri, 

algo que beira ao canino ao registrar que seu olfato superava sua visão e o som da 

respiração de sua vítima aguçava sua audição potente. No registro literário de 

Alencar, o não pertencimento de Peri ocasiona o julgamento dos cristãos sobre o 

índio. Em meio ao conflito gerado pelo assassinato cometido por Peri para proteger 

sua amada Ceci, os dogmas cristãos são basilares para o juízo de valor construído 

sobre o protagonista, suscitando adjetivos como herege, gentio, selvagem, traidor e 

infame:  

 

— Mas por quem?... Dizei o nome do vil assassino. É preciso um exemplo! 
O nome!... 
— E não adivinhais? respondeu o italiano. Não adivinhais? quem nesta 
casa pode desejar a morte dos brancos, e a destruição da nossa religião? 
Quem senão o herege, o gentio, o selvagem traidor e infame? 
— Peri?... exclamaram os aventureiros. 
— Sim, esse índio que conta assassinar-nos a todos para saciar a sua 
vingança! (ALENCAR, 1999, p. 163) 
 

 O campo semântico de selvageria é ainda mais acentuado quando o registro 

se afasta das adjetivações de Peri e foca no momento do conflito com etnia Aimoré:  

 

Apenas soltou Peri esta exclamação, uma linha movediça, longo arco de 
cores vivas e brilhantes, agitou-se ao longe da planície irradiando à luz do 
sol nascente.  
Homens quase nus, de estatura gigantesca e aspecto feroz; cobertos de 
peles de animais e penas amarelas e escarlates, armados de grossas 
clavas e arcos enormes, avançavam soltando gritos medonhos. A inúbia 
retroava; o som dos instrumentos de guerra misturado com os brados e 
alaridos formavam um concerto horrível, harmonia sinistra que revelava os 
instintos dessa horda selvagem reduzida à brutalidade das feras. 
(ALENCAR, 1999, p. 170) 

 

 Temos, aqui, acentuada a brutalidade das feras. Enquanto Peri é um misto 
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das culturas indígena e portuguesa, os Aimorés não compartilham dessa 

característica aos olhos do registro narrativo, sendo fixados apenas pelo olhar 

selvagem, suscitando o medo e o desespero. A figura do diabo também é 

recuperada pelo registro narrativo, uma vez que é associada às figuras dos Aimorés 

durante o conflito:  

 

No fundo destacava o vulto majestoso de D. Antônio de Mariz de pé no 
meio do gabinete, elevando com a mão esquerda uma imagem do Cristo e 
com a direita abaixando a pistola para a cava escura onde dormia o vulcão. 
Sua mulher abraçava os seus joelhos calma e resignada; Aires Gomes e os 
poucos aventureiros que restavam, imóveis e ajoelhados a seus pés, 
formavam o baixo-relevo dessa estátua digna de um grande cinzel.  
Sobre o montão de ruínas formado pela parede que desmoronara, 
desenhavam-se as figuras sinistras dos selvagens, semelhantes a espíritos 
diabólicos dançando nas chamas infernais. (ALENCAR, 1999, p.234) 

 

Tabela 2: Síntese da obra O Guarani 

Passagem Símbolo 
Álvaro fitou no índio um olhar admirado. Onde é que este 
selvagem sem cultura aprendera a poesia simples, mas 
graciosa; onde bebera a delicadeza de sensibilidade que 
dificilmente se encontra num coração gasto pelo atrito da 
sociedade? (ALENCAR, 1999, p. 96) 

Selvagem 
Sensível 
Delicadeza 

O moço recebeu a confissão ingênua do índio sem o 
mínimo sentimento hostil; ao contrário apreciava a 
dedicação que o selvagem tinha por Cecília, e ia ao 
ponto de amar a tudo quanto sua senhora estimava. 
— Assim, disse Álvaro sorrindo, tu só me amas por que 
pensas que Cecília me quer? disse o moço. 
— Peri só ama o que a senhora ama; porque só ama a 
senhora neste mundo: por ela deixou sua mãe, seus 
irmãos e a terra onde nasceu. (ALENCAR, 1999, p. 97) 

Ingenuidade 
Amoroso 
Obstinação 

Entretanto essas duas naturezas, uma filha da 
civilização, a outra filha da liberdade selvagem, embora 
separadas por distância imensa, compreendiam-se: a 
sorte lhes traçara um caminho diferente; mas Deus 
vazara em suas almas o mesmo germe do heroísmo que 
nutre os grandes sentimentos. (ALENCAR, 1999, p. 135) 

Selvagem 
Civilizado 
Mestiçagem 
Herói 

O índio, ouvindo as palavras que acabava de proferir 
Cecília, sentiu que pela primeira vez tinha causado uma 
mágoa real a sua senhora. 
— Tu não entendeste Peri, senhora; Peri te pediu que o 
deixasses na vida em que nasceu, porque precisa desta 
vida para servir-te. 
— Como?... Não te entendo! 
— Peri, selvagem, é o primeiro dos seus; só tem uma lei, 
uma religião, é sua senhora; Peri, cristão, será o último 
dos teus; será um escravo, e não poderá defender-te. 

Não-lugar 
Selvagem 
Cristão 
Amoroso 
Violência 
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— Um escravo!... Não! Serás um amigo. Eu te juro! 
exclamou a menina com vivacidade. 
O índio sorriu: 
— Se Peri fosse cristão, e um homem quisesse te 
ofender, ele não poderia matá-lo, porque o teu Deus 
manda que um homem não mate outro. Peri selvagem 
não respeita ninguém; quem ofende sua senhora é seu 
inimigo, e, morre! (ALENCAR, 1999, p. 144) 
Peri tinha o ouvido sutil e delicado, e o faro do selvagem 
que dispensa a vista; o som da respiração servia-lhe de 
alvo; escutou um momento, ergueu o braço, e a faca 
enterrando-se na boca da vítima cortou-lhe a garganta. 
(ALENCAR, 1999, p. 160) 

Animalesco 
Bélico 
Selvagem 

— Mas por quem?... Dizei o nome do vil assassino. É 
preciso um exemplo! O nome!... 
— E não adivinhais? respondeu o italiano. Não 
adivinhais? quem nesta casa pode desejar a morte dos 
brancos, e a destruição da nossa religião? Quem senão 
o herege, o gentio, o selvagem traidor e infame? 
— Peri?... exclamaram os aventureiros. 
— Sim, esse índio que conta assassinar-nos a todos 
para saciar a sua vingança! (ALENCAR, 1999, p. 163) 

Assassino 
Morte 
Herege 
Gentio 
Selvagem 
Traidor 
Infame 

Apenas soltou Peri esta exclamação, uma linha 
movediça, longo arco de cores vivas e brilhantes, agitou-
se ao longe da planície irradiando à luz do sol nascente.  
Homens quase nus, de estatura gigantesca e aspecto 
feroz; cobertos de peles de animais e penas amarelas e 
escarlates, armados de grossas clavas e arcos enormes, 
avançavam soltando gritos medonhos. A inúbia retroava; 
o som dos instrumentos de guerra misturado com os 
brados e alaridos formavam um concerto horrível, 
harmonia sinistra que revelava os instintos dessa horda 
selvagem reduzida à brutalidade das feras. (ALENCAR, 
1999, p. 170) 

Ferocidade 
Animalesco 
Barulhento 
Medonho 
Fera 

 

No fundo destacava o vulto majestoso de D. Antônio de 
Mariz de pé no meio do gabinete, elevando com a mão 
esquerda uma imagem do Cristo e com a direita 
abaixando a pistola para a cava escura onde dormia o 
vulcão. 
Sua mulher abraçava os seus joelhos calma e resignada; 
Aires Gomes e os poucos aventureiros que restavam, 
imóveis e ajoelhados a seus pés, formavam o baixo-
relevo dessa estátua digna de um grande cinzel.  
Sobre o montão de ruínas formado pela parede que 
desmoronara, desenhavam-se as figuras sinistras dos 
selvagens, semelhantes a espíritos diabólicos dançando 
nas chamas infernais. (ALENCAR, 1999, p.234) 

Selvagens 
Sinistro 
Diabólico 
Infernais 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra O Guarani, de José de Alencar.  
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2.3 A escrava Isaura 
 

 A obra de Bernardo Guimarães produzida em período abolicionista brasileiro 

traz à luz os conflitos da personagem Isaura, filha de mãe escrava e pai branco, 

feitor de fazenda de escravos. Enquanto O Guarani de José Alencar possui um índio 

com ações socialmente nobres da época, em A Escrava Isaura temos uma mulher 

branca em posição social de rebaixamento por conta de sua mãe escrava. A obra 

torna-se relevante por ter penetrado na sociedade da época por parte da afeição do 

público feminino, uma vez que Isaura carrega em si o estereótipo de tudo o que era 

estabelecido do ponto de vista físico e comportamental a uma mulher: branca e bem 

educada, contudo, escrava. Tais estereótipos possibilitaram a Isaura transitar entre 

os dois mundos e desenvolver sua trama de modo peculiar, sendo fruto da hipocrisia 

da segregação racial.  

 Em vários momentos da narrativa, Isaura é privilegiada, apesar de sua 

condição de escrava, apenas por seus atributos físicos, que herdara do pai branco, 

como na passagem a seguir:  

 

Fugiu da fazenda do Sr. Leôncio Gomes da Fonseca, no município  de 
Campos, província do Rio de Janeiro, uma escrava por nome Isaura, cujos 
sinais são os seguintes: Cor clara e tez delicada como de qualquer branca; 
olhos pretos e grandes; cabelos da mesma cor, compridos e ligeiramente 
ondeados; boca pequena, rosada e bem feita; dentes alvos e bem 
dispostos; nariz saliente e bem talhado; cintura delgada, talhe esbelto, e 
estatura regular; tem na face esquerda um pequeno sinal preto, e acima do 
seio direito um sinal de queimadura, mui semelhante a uma asa de 
borboleta. Traja-se com gosto e elegância, canta e toca piano com 
perfeição. Como teve excelente educação e tem uma boa figura, pode 
passar em qualquer parte por uma senhora livre e de boa sociedade. 
(GUIMARÃES, 1988, p.51) 
 

 Por ser uma obra produzida em período abolicionista, características do 

imaginário social da época serão recorrentes, como por exemplo a brutalidade e 

violência sofridas pelo corpo feminino negro, o abuso das escravas que, vistas como 

seres inferiores, estavam à mercê de ser donos a fim de satisfazerem seus desejos 

sexuais. Na passagem que segue, podemos observar como Isaura foi concebida, 

fruto de tal violência:  

 

Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito tempo a mucama 
favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Este, que como homem 
libidinoso e sem escrúpulos olhava as escravas como um serralho à sua 
disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil 
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mucama. Por muito tempo resistiu ela às suas brutais solicitações; mas por 
fim teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e bárbaro 
procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua 
virtuosa esposa, que com isso concebeu mortal desgosto (GUIMARÃES, 
1988, p.6). 
 

 A descrição das negras escravas é direcionada às suas estruturas físicas, de 

modo animalesco, tal como quando a fazenda do vilão Leôncio é descrita:  

 

Na fazenda de Leôncio havia um grande salão toscamente construído, sem 
forro nem soalho, destinado ao trabalho das escravas que se ocupavam em 
fiar e tecer lã e algodão. Os móveis deste lugar consistiam em tripeças, 
tamboretes, bancos, rodas de fiar, dobadouras, e um grande tear colocado 
a um canto. Ao longo do salão, defronte de largas janelas guarnecidas de 
balaústres, que davam para um vasto pálio interior, via-se postada uma fila 
de fiandeiras. Eram de vinte a trinta negras, crioulas e mulatas, com suas 
tenras crias ao colo ou pelo chão a brincarem em redor delas. Umas 
conversavam, outras cantarolavam para encurtarem as longas horas de seu 
fastidioso trabalho. Viam-se ali caras de todas as idades, cores e feitios, 
desde a velha africana, trombuda e macilenta, até à roliça e luzidia crioula, 
desde a negra brunida como azeviche até à mulata quase branca 
(GUIMARÃES, 1988, p.21). 
 

 O olhar e modo de descrição das escravas sofrem uma gradação. Percebe-se 

que quanto mais os traços tendam para o retinto ou propriamente africano, a 

descrição será negativa, sendo visto como inferior e degradante – como no excerto 

anterior - , ao passo que quanto mais traços brancos/europeus a escrava tiver, mais 

positiva será sua descrição com base no status quo da época, sendo até mesmo 

mais sexualizada. Na passagem a seguir, temos a descrição da escrava Rosa, uma 

mestiça com traços europeus:  

 

Esbelta e flexível de corpo, tinha o rostinho mimoso, lábios um tanto 
grossos, mas bem modelados, voluptuosos, úmidos, e vermelhos como 
boninas que acabam de desabrochar em manhã de abril. Os olhos negros 
não eram muito grandes, mas tinham uma viveza e travessura 
encantadoras. Os cabelos negros e anelados podiam estar bem na cabeça 
da mais branca fidalga de além-mar. Ela porém os trazia curtos e mui bem 
frisados à maneira dos homens. Isto longe de tirar-lhe a graça, dava à sua 
fisionomia zombeteira e espevitada um chispe original e encantador. Se não 
fossem os brinquinhos de ouro, que lhe tremiam nas pequenas e bem 
molduradas orelhas, e os túrgidos e ofegantes seios que como dois trêfegos 
cabritinhos lhe pulavam por baixo de transparente camisa, tomá-la-íeis por 
um rapazote maroto e petulante (GUIMARÃES, 1988, p.21). 
 

 Percebe-se, portanto, que Isaura pertence a um não-lugar, isso porque não é 

reconhecida socialmente nem como escrava negra, nem como branca liberta; não 

sendo aceita em ambos os grupos. A seguir, observamos Isaura se queixando desta 
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posição e também se observa que a própria personagem reproduz o discurso 

estereotipado de inferioridade do corpo negro ao se referenciar às suas 

companheiras escravas:  

 

- Ah! meu Deus! - pensava ela; nem aqui posso achar um pouco de 
sossego!... em toda parte juraram martirizar-me!... Na sala, os brancos me 
perseguem e armam mil intrigas e enredos para me atormentarem. Aqui, 
onde entre minhas parceiras, que parecem me querer bem, esperava ficar 
mais tranquila, há uma, que por inveja, ou seja lá pelo que for, me olha de 
revés e só trata de achincalhar-me. Meu Deus! meu Deus!... já que tive a 
desgraça de nascer cativa, não era melhor que tivesse nascido bruta e 
disforme, como a mais vil das negras, do que ter recebido do céu estes 
dotes, que só servem para amargurar-me a existência? (GUIMARÃES, 
1988, p. 25) 

 

Após em ser feita cativa, Isaura conversa com o personagem André, que 

exprime em seu discurso a modo como as escravas são vistas, nota-se o tom 

discriminatório e a inferiorização dos traços africanos, invalidando-os:  

 

- Não, não, Isaura; Deus me livre de te ofender; pelo contrário, dói-me 
deveras dentro do coração ver aqui misturada com esta corja de negras 
beiçudas e catinguentas uma rapariga como tu, que só merece pisar em 
tapetes e deitar em colchões de damasco. Esse senhor Leôncio tem mesmo 
um coração de fera (GUIMARÃES, 1988, p. 25). 
 

Ao passo que Isaura é capturada por Leôncio, observamos no diálogo a 

seguir entre os dois personagens, o modo como eram tratados os escravos que 

fugiam, os rebeldes, e como o homem negro escravo também recebia alcunhas 

negativas, beirando o animalesco e sendo retratado como alguém extremamente 

violento e perigoso:  

 

- E, entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... mas não, é muito 
aviltar-me diante de uma escrava; que necessidade tenho eu de pedir aquilo 
que de direito me pertence? Lembra-te, escrava ingrata e rebelde, que em 
corpo e alma me pertences, a mim só e a mais ninguém. És propriedade 
minha; um vaso, que tenho entre as minhas mãos e que posso usar dele ou 
despedaçá-lo a meu sabor. 
- Pode despedaçá-lo, meu senhor; bem o sei; mas, por piedade, não queira 
usar dele para fins impuros e vergonhosos. A escrava também tem coração, 
e não é dado ao senhor querer governar os seus afetos. 
- Afetos!... quem fala aqui em afetos?! Podes acaso dispor deles?... 
- Não, por certo, meu senhor; o coração é livre; ninguém pode escravizá-lo, 
nem o próprio dono. 
- Todo o teu ser é escravo; teu coração obedecerá, e se não cedes de bom 
grado, tenho por mim o direito e a força... mas para quê? para te possuir 
não vale a pena empregar esses meios extremos. Os instintos do teu 
coração são rasteiros e abjetos como a tua condição; para te satisfazer far-
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te-ei mulher do mais vil, do mais hediondo de meus negros (GUIMARÃES, 
1988, p.32) 
 

Por fim, nota-se como o traço negro rebaixa o indivíduo à inferioridade, uma 

vez que ao conversar com sua senhora Malvina, esposa de Leôncio, Isaura é 

elogiada ao ter seus traços brancos elogiados e valorizados como elementos 

responsáveis por alocarem-na em uma posição de prestígio social:  

 

- Isaura!... disse ela pousando de leve a delicada mãozinha sobre o ombro 
da cantora. 
- Ah! é a senhora?! - respondeu Isaura voltando-se sobressaltada. 
- Não sabia que estava aí me escutando. 
- Pois que tem isso?.., continua a cantar... tens a voz tão bonita!... mas eu 
antes quisera que cantasses outra coisa; por que é que você gosta tanto 
dessa cantiga tão triste, que você aprendeu não sei onde?... 
- Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... ah! não devo falar... 
- Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves esconder, e nada recear 
de mim?... 
- Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não conheci, coitada!... Mas 
se a senhora não gosta dessa cantiga, não a cantarei mais. 
- Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar que és maltratada, 
que és uma escrava infeliz, vítima de senhores bárbaros e cruéis. 
Entretanto passas aqui uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas 
da estima de teus senhores. Deram-te uma educação, como não tiveram 
muitas ricas e ilustres damas que eu conheço. És formosa, e tens uma cor 
linda, que ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de sangue 
africano (GUIMARÃES, 1988, p.4). 
 

Tabela 3: Síntese da obra A escrava Isaura 

Passagem Símbolos 

Fugiu da fazenda do Sr. Leôncio Gomes da Fonseca, 
no município de Campos, província do Rio de Janeiro, 
uma escrava por nome  Isaura, cujos sinais são os 
seguintes: Cor clara e tez delicada como de qualquer 
branca; olhos pretos e grandes; cabelos da mesma cor, 
compridos e ligeiramente ondeados; boca pequena, 
rosada e bem feita; dentes alvos e bem dispostos; nariz 
saliente e bem talhado; cintura delgada, talhe esbelto, 
e estatura regular; tem na face esquerda um pequeno 
sinal preto, e acima do seio direito um sinal de 
queimadura, mui  semelhante a uma asa de borboleta. 
Traja-se com gosto e elegância, canta e toca piano 
com perfeição. Como teve excelente educação e tem 
uma boa figura, pode passar em qualquer parte por 
uma senhora livre e de  boa sociedade. (GUIMARÃES, 
1988, p.51) 

Cor clara, pele delicada, olhos 
negros, cabelos negros, boca 
pequena, boca rosada, boca 
bem feita, dentes alvos, dentes 
bem dispostos, nariz bem 
talhado, cintura delgada, talhe 
esbelto, vestes elegantes, 
excelente educação.  

Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito 
tempo a mucama favorita e a criada fiel da esposa do 
comendador. Este, que como homem libidinoso e sem 
escrúpulos olhava as escravas como um serralho à sua 
disposição, lançou olhos cobiçosos e ardentes de 
lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo 

Mucama favorita, criada fiel, 
serralho à disposição, olhos 
cobiçosos e ardentes, lascívia, 

ameaças, violências. 
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resistiu ela ás suas brutais solicitações; mas por fim 
teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e 
bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar 
oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso 
concebeu mortal desgosto (GUIMARÃES, 1988, p.6) 

Na fazenda de Leôncio havia um grande salão 
toscamente construído, sem forro nem soalho, 
destinado ao trabalho das escravas que se ocupavam 
em fiar e tecer lã e algodão. Os móveis deste lugar 
consistiam em tripeças, tamboretes, bancos, rodas de 
fiar, dobadouras, e um grande tear colocado a um 
canto. Ao longo do salão, defronte de largas janelas 
guarnecidas de balaústres, que davam para um vasto 
pálio interior, via-se postada uma fila de fiandeiras. 
Eram de vinte a trinta negras, crioulas e mulatas, com 
suas tenras crias ao colo ou pelo chão a brincarem em 
redor delas. Umas conversavam, outras cantarolavam 
para encurtarem as longas horas de seu fastidioso 
trabalho. Viam-se ali caras de todas as idades, cores e 
feitios, desde a velha africana, trombuda e macilenta, 
até à roliça e luzidia crioula, desde a negra brunida 
como azeviche até à mulata quase branca 
(GUIMARÃES, 1988, p.21). 

Negras, crioulas, mulatas, crias, 
fastidioso trabalho, velha 
Africana, trombuda, macilenta, 
roliça, luzidia crioula, negra 
azeviche, mulata quase branca.  

Esbelta e flexível de corpo, tinha o rostinho mimoso, 
lábios um tanto grossos, mas bem modelados, 
voluptuosos, úmidos, e vermelhos como boninas que 
acabam de desabrochar em manhã de abril. Os olhos 
negros não eram muito grandes, mas tinham uma 
viveza e travessura encantadoras. Os cabelos negros e 
anelados podiam estar bem na cabeça da mais branca 
fidalga de além-mar. Ela porém os trazia curtos e mui 
bem frisados à maneira dos homens. Isto longe de tirar-
lhe a graça, dava à sua fisionomia zombeteira e 
espevitada um chispe original e encantador. Se não 
fossem os brinquinhos de ouro, que lhe tremiam nas 
pequenas e bem molduradas orelhas, e os túrgidos e 
ofegantes seios que como dois trêfegos cabritinhos lhe 
pulavam por baixo de transparente camisa, tomá-la-íeis 
por um rapazote maroto e petulante (GUIMARÃES, 
1988, p.21). 

Esbelta, flexível, rosto mimosa, 
lábios modelados, voluptuosa, 
travessura, zombeteira, 
espevitada, orelhas bem 
molduradas, seios túrgidos e 
ofegantes, trêfegos cabritinhos 
(os seios). 

- Ah! meu Deus! - pensava ela; nem aqui posso achar 
um pouco de sossego!... em toda parte juraram 
martirizar-me!... Na sala, os brancos me perseguem e 
armam mil intrigas e enredos para me atormentarem. 
Aqui, onde entre minhas parceiras, que parecem me 
querer bem, esperava ficar mais tranquila, há uma, que 
por inveja, ou seja lá pelo que for, me olha de revés e 
só trata de achincalhar-me. Meu Deus! meu Deus!... já 
que tive a desgraça de nascer cativa, não era melhor 
que tivesse nascido bruta e disforme, como a mais vil 
das negras, do que ter recebido do céu estes dotes, 
que só servem para amargurar-me a existência? 
(GUIMARÃES, 1988, p. 25) 
 

Não pertencimento, preconceito, 
cativa, bruta, disforme, negra vil 
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- Não, não, Isaura; Deus me livre de te ofender; pelo 
contrário, dói-me deveras dentro do coração ver aqui 
misturada com esta corja de negras beiçudas e 
catinguentas uma rapariga como tu, que só merece 
pisar em tapetes e deitar em colchões de damasco. 
Esse senhor Leôncio tem mesmo um coração de fera 
(GUIMARÃES, 1988, p. 25). 

Corja de Negras, beiçudas, 
catinguentas. 

- E, entretanto, se te mostrasses mais branda comigo... 
mas não, é muito aviltar-me diante de uma escrava; 
que necessidade tenho eu de pedir aquilo que de 
direito me pertence? Lembra-te, escrava ingrata e 
rebelde, que em corpo e alma me pertences, a mim só 
e a mais ninguém. És propriedade minha; um vaso, 
que tenho entre as minhas mãos e que posso usar dele 
ou despedaçá-lo a meu sabor. 
- Pode despedaçá-lo, meu senhor; bem o sei; mas, por 
piedade, não queira usar dele para fins impuros e 
vergonhosos. A escrava também tem coração, e não é 
dado ao senhor querer governar os seus afetos. 
- Afetos!... quem fala aqui em afetos?! Podes acaso 
dispor deles?... 
- Não, por certo, meu senhor; o coração é livre; 
ninguém pode escravizá-lo, nem o próprio dono. 
- Todo o teu ser é escravo; teu coração obedecerá, e 
se não cedes de bom grado, tenho por mim o direito e 
a força... mas para quê? para te possuir não vale a 
pena empregar esses meios extremos. Os instintos do 
teu coração são rasteiros e abjetos como a tua 
condição; para te satisfazer far-te-ei mulher do mais vil, 
do mais hediondo de meus negros (GUIMARÃES, 
1988, p.32) 

Negro como propriedade, 
escravo vil e hediondo 

- Isaura!... disse ela pousando de leve a delicada 
mãozinha sobre o ombro da cantora. 
- Ah! é a senhora?! - respondeu Isaura voltando-se 
sobressaltada. 
- Não sabia que estava aí me escutando. 
- Pois que tem isso?.., continua a cantar... tens a voz 
tão bonita!... mas eu antes quisera que cantasses outra 
coisa; por que é que você gosta tanto dessa cantiga 
tão triste, que você aprendeu não sei onde?... 
- Gosto dela, porque acho-a bonita e porque... ah! não 
devo falar... 
- Fala, Isaura. Já não te disse que nada me deves 
esconder, e nada recear de mim?... 
- Porque me faz lembrar de minha mãe, que eu não 
conheci, coitada!... Mas se a senhora não gosta dessa 
cantiga, não a cantarei mais. 
- Não gosto que a cantes, não, Isaura. Hão de pensar 
que és maltratada, que és uma escrava infeliz, vítima 
de senhores bárbaros e cruéis. Entretanto passas aqui 
uma vida que faria inveja a muita gente livre. Gozas da 
estima de teus senhores. Deram-te uma educação, 
como não tiveram muitas ricas e ilustres damas que eu 
conheço. És formosa, e tens uma cor linda, que 

Formosura branca, falta de 

sangue africano, passibilidade.  
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ninguém dirá que gira em tuas veias uma só gota de 
sangue africano (GUIMARÃES, 1988, p.4). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães.  

 

2.4 O Mulato 
 

 Proveniente do Naturalismo social, a obra de 1881 evidencia uma sociedade 

escravocrata e protagoniza em Raimundo, o mulato do título, o não lugar no qual o 

protagonista transita. Filho de uma escrava e de um branco, Raimundo vivencia os 

dois universos, porém constantemente rodeado por sua origem materna a qual 

carrega em sua pele. Assim ele é descrito: 

 

Raimundo tinha vinte e seis anos e seria um tipo acabado de brasileiro se 
não foram os grandes olhos azuis, que puxara do pai. Cabelos muito pretos 
lustrosos e negrura do bigode; estatura alta e elegante; pescoço largo, nariz 
direito e fronte espaçosa. A parte mais característica da sua fisionomia eram 
os olhos - grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis; pestanas 
eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido as 
sobrancelhas, muito desenhadas no rosto, como a nanquim faziam 
sobressair a frescura da epiderme, que, no lugar da barba raspada 
lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de 
arroz (AZEVEDO, 2003, p. 23-24) 

 

 Observamos no trecho acima a junção dos símbolos da fisionomia europeia, 

tais como a coloração clara dos olhos da personagem com traços negros, como é 

descrita sua pele – nanquim. O capítulo de abertura traz uma descrição pontual e 

constrói uma imagem coloquial da época:  

CAPÍTULO I 

Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do 
Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à 
rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol 
como enormes diamantes, as paredes tinham reverberações de prata polida 
as folhas das árvores nem se mexiam as carroças de água passavam 
ruidosamente a todo o instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em 
mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas 
para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontrava 
viva alma na rua; tudo estava concentrado, adormecido; só os pretos faziam 
as compras para o jantar ou andavam no ganho (AZEVEDO, 2003, p. 2). 
 

 Somos apresentados a uma sociedade escravocrata na qual a força de 

trabalho é exercida pelo negro. Observa-se a imagem do negro subalterno sendo 

assinalada logo de início e caracteriza o outro como “pretos”, opondo-os aos demais, 

os brancos. A figuratividade construída sobre o negro é constantemente associada a 

uma posição operacional na obra e, em alguns momentos, associada também a 
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elementos de pouco valor, potencialmente causadores de asco, como vísceras e 

sangue, ocorre também a adjetivação da voz da preta velha como uma voz tísica, 

doente, assim como no excerto a seguir:  

 

[...] uma voz tísica e aflautada de mulher, cantar em falsete a “gentil 
Carolina era bela”, doutro lado da praça, uma preta velha, vergada por 
imenso tabuleiro de madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por 
uma nuvem de moscas, apregoava em tom muito arrastado e melancólico: 
“Fígado, rins e coração!'' (AZEVEDO, 2003, p. 2). 

 

 Consequentemente, o escravo é evidenciado sob à imagem da mercadoria, 

além de mão de obra. Azevedo descreve o procedimento de avaliação do negro 

durante sua compra, sendo avaliados como animais, simbolicamente na figura do 

cavalo – animal:  

 

Os corretores de escravos examinavam à plena luz do sol, os negros e 
moleques que ali estavam para ser vendidos; revistavam-lhes os dentes, os 
pés e as virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas; batiam-lhes com a 
biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor 
da musculatura como se estivessem a comprar cavalos (AZEVEDO, 1881, 
p. 2).  

 

 Semelhante a Caminha com os índios, Azevedo evidencia a animalização do 

negro como força de trabalho e rigidez. Temos, portanto, uma imagem do negro 

como grupo subalterno intrinsicamente naturalizado no cotidiano do Brasil. A 

personagem Maria Bárbara carrega em seu discurso a atualização da hegemonia 

racial branca, eurocristã: 

 

Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas maranhenses criadas na 
fazenda, tratava muito dos avós, quase todos portugueses; muito orgulhosa; 
muito cheia de escrúpulos de sangue. Quando falava nos pretos dizia “Os 
sujos” e quando se referia a um mulato dizia “O cabra”. Sempre fora assim e 
como devota, não havia outra: Em Alcântara tivera uma capela de Santa 
Bárbara e obrigava a sua escravatura a rezar ai todas as noites. em coro de 
braços abertos às vezes algemados Lembrava-se com grandes suspiros do 
marido “do seu João Hipólito” um português fino, de olhos azuis e cabelos 
louros (AZEVEDO, 2003, p. 4-5).  
 

 Na passagem acima, nota-se a presença de símbolos animalescos para 

retratar os mulatos como “cabras” e ao se referir aos pretos simboliza-os como 

“sujos”. A categorização do negro em polaridades, assim como Bystrina (1995) 

propõe em sua teoria, corrobora para compreendermos a imagem construída sobre 

o negro. Temos, segundo a passagem acima, “os sujos” e “as cabras” classificando 
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e sobressaindo dentro de uma categoria negativa, enquanto “fino”, “de olhos azuis” e 

“cabelos louros” constroem uma imagem positiva do que seria um grupo de 

prestígio: o estereótipo fenotípico europeu.  

 Azevedo atualiza na fala de um tipo da sociedade maranhense da época o 

cônego, a resistência dos grupos privilegiados de aceitarem a inserção do negro em 

contextos e posições restritamente brancas. Essa configuração da imagem do negro 

o realoca constantemente na posição do mal, do inferior, assim como aborda a 

passagem a seguir na qual o cônego questiona a existência de negros na posição 

de padres:  

 

— Ora, deixe-se disso! retrucou Diogo, levantando-se com ímpeto. Nós já 
temos por aí muito padre de cor! 
— Mas, compadre, venha cá não é isso... 
— Ora o quê, homem de Deus! É só - ser padre! E no fim de contas estão 
se vendo, as duas por três superiores mais negros que as nossas 
cozinheiras! Então isto tem jeito?... O governo - E o cônego inchava as 
palavras - o governo devia até tomar uma medida séria a este respeito! 
devia proibir aos cabras certos misteres! (AZEVEDO, 2003, p. 14).  

 

 O cônego continua, em seguida, após ser questionado sobre sua opinião:  

 

— Ora o quê homem de Deus. Não diga asneiras! Pois você queria ver sua 
filha confessada, casada por um negro? Você queria seu Manuel que a 
Dona Anica beijasse a mão de um filho da Domingas? Se você viesse a ter 
netos queria que eles apanhassem palmatoadas de um professor mais 
negro que esta batina? Ora, seu compadre, você às vezes até me parece 
tolo! (AZEVEDO, 2003, p. 14).  
 

 Ao descrever a avó paterna de Raimundo, Azevedo faz emergir o 

comportamento colonizatório, no qual temos a devoção cristã concomitantemente à 

violência que a polaridade de prestígio aflora sobre a polaridade em desprestígio. 

Logo, a assimetria manifesta-se na violência narrada e exercida pela “Sra. D. 

Quitéria Inocência de Freitas Santiago, viúva, brasileira rica, de muita religião e 

escrúpulos de sangue, e para quem um escravo não era um homem, e o fato de não 

ser branco, constituía só por si um crime” (AZEVEDO, 2003, p. 25), como segue: 

 

Foi uma fera! a suas mãos, ou por ordem dela, vários escravos sucumbiram 
ao relho, ao tronco, à fome, à sede, e ao ferro em brasa. Mas nunca deixou 
de ser devota, cheia de superstições; tinha uma capela na fazenda, onde a 
escravatura, todas as noites com as mãos inchadas pelos bolos, ou as 
costas lanhadas pelo chicote, entoava súplicas à Virgem Santíssima. mãe 
dos infelizes. Ao lado da capela o cemitério das suas vítimas (AZEVEDO, 
2003, p. 25). 
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 Ao que segue, é trazido à tona o modo de tratamento colonial que os negros, 

em sua posição de subserviência, sofriam de D. Quitéria:  

 

Estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça raspada e mãos 
amarradas para trás, permanecia Domingas, completamente nua e com as 
partes genitais queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de três anos, 
gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e, de cada vez que ele se 
aproximava da mãe, dois negros, a ordem de Quitéria, desviavam o relho 
das costas da escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de pé, 
horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava obscenidades, uivando nos 
espasmos flagrantes da cólera. Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-
se no chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos denunciava já 
sintomas de loucura (AZEVEDO, 2003, p. 26). 
 

 O pudor sobre o corpo negro também o realoca em posição transgressora, 

muito semelhante ao pudor em Caminha, ao relatar o olhar português sobre a nudez 

dos nativos. Em Azevedo, o pudor retratado associa-se ao ímpeto das mulheres 

negras de dançarem, a voluptuosidade, traço esse de um mal aos olhos dos 

brancos: “- Até parecem senhoras, Deus me perdoe! Todas a se fazerem de gente! 

Os negros a darem-lhe excelência. ‘E porque minha senhora pra cá! Vossa Senhoria 

pra lá!’. E uma pouca vergonha, a senhora não imagina!...” (AZEVEDO, 2003).  

 De tal maneira o negro, por meio de uma ótica periclitante, ou seja, pela qual 

o negro carrega em si o perigo, o mistério, também é construída no relato das 

características de Raimundo, próximo ao olhar do colonizador sobre o selvagem: 

 

Um encanto irresistível e perigoso de mistério, uma fascinação romântica de 
abismo. Entontecia de pensar nele. O hibridismo daquela figura, em que a 
distinção e a fidalguia do porte se harmonizavam caprichosamente com a 
rude e orgulhosa franqueza de um selvagem produzia-lhe na razão o efeito 
de um vinho forte, mas de uma doçura irresistível e traidora ficava 
estonteada (AZEVEDO, 2003, p. 56).  
 

 Por fim, Aluísio de Azevedo explicita a condição social do negro forro e que 

corrobora a projeção da classe como subalterna:  

 

Os agregados eram pretos forros, forros em geral com a morte de seus 
senhores, e que habituados desde pequenos ao cativeiro não tendo já quem 
os obrigasse a trabalhar e não querendo sair do sertão, ficavam por ai ao 
Deus dará, pedinchando pelas fazendas um bocado de arroz para matar a 
fome, e um pedaço de chão coberto para dormir; Simples vagabundos, que 
não faziam mal a ninguém (AZEVEDO, 2003, p. 127). 
 

 Podemos observar, portanto, que a configuração social que Azevedo espelha 

em sua obra aloca o negro em um contexto de subserviência e submissão, posições 
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essas endossadas pelas ações do branco que assimila o negro como detentor de 

malícia e inapropriado ao convívio social, muitas vezes animalizando-o e reduzindo 

sua participação social ao trabalho e objetificação do corpo negro.  

 
Tabela 4: Síntese da Obra O Mulato 

Passagem Símbolo 

Raimundo tinha vinte e seis anos e seria um tipo 
acabado de brasileiro se não foram os grandes olhos 
azuis, que puxara do pai. Cabelos muito pretos lustrosos 
e negrura do bigode; estatura alta e elegante; pescoço 
largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais 
característica da sua fisionomia era os olhos - grandes, 
ramalhudos, cheios de sombras azuis; pestanas 
eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e 
úmido as sobrancelhas, muito desenhadas no rosto, 
como a nanquim faziam sobressair a frescura da 
epiderme, que, no lugar da barba raspada lembrava os 
tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre 
papel de arroz (AZEVEDO, 2003, p. 23-24). 

Olhos claros, estatura alta, 
elegância. 
 

Tom de pele da cor do 
nanquim. 

Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de 
São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. 
Quase que se não podia sair à rua: as pedras 
escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol 
como enormes diamantes, as paredes tinham 
reverberações de prata polida as folhas das árvores nem 
se mexiam as carroças de água passavam ruidosamente 
a todo o instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, 
em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam 
sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os 
potes. Em certos pontos não se encontrava viva alma na 
rua; tudo estava concentrado, adormecido; só os pretos 
faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho 
(AZEVEDO, 2003, p. 2). 

Pretos (pretos em posições de 
trabalho) 

[...] uma voz tísica e aflautada de mulher, cantar em 
falsete a “gentil Carolina era bela”, doutro lado da praça, 
uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de 
madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por 
uma nuvem de moscas, apregoava em tom muito 
arrastado e melancólico: “Fígado, rins e coração!'' 
(AZEVEDO, 2003, p. 2). 

Voz tísica, preta velha, sujo, 
seboso, sangue, nuvem de 
moscas, melancólico, fígado, 
rins e coração. 

Os corretores de escravos examinavam à plena luz do 
sol, os negros e moleques que ali estavam para ser 
vendidos; revistavam-lhes os dentes, os pés e as 
virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas; batiam-
lhes com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, 
experimentando-lhes o vigor da musculatura como se 
estivessem a comprar cavalos (AZEVEDO, 1881, p. 2). 

Negros, dentes, pés, virilhas, 
ombros, coxas, vigor da 
musculatura, cavalos, 
mercadorias. 
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Maria Bárbara tinha o verdadeiro tipo das velhas 
maranhenses criadas na fazenda tratava muito dos avós, 
quase todos portugueses; muito orgulhosa; muito cheia 
de escrúpulos de sangue. Quando falava nos pretos 
dizia “Os sujos” e quando se referia a um mulato dizia “O 
cabra”. Sempre fora assim e como devota, não havia 
outra: Em Alcântara tivera uma capela de Santa Bárbara 
e obrigava a sua escravatura a rezar ai todas as noites, 
em coro de braços abertos às vezes algemados 
Lembrava-se com grandes suspiros do marido “do seu 
João Hipólito” um português fino, de olhos azuis e 
cabelos louros (AZEVEDO, 2003, p. 4-5). 

Sujos, cabra 

— Ora, deixe-se disso! retrucou Diogo, levantando-se 
com ímpeto. Nós já temos por aí muito padre de cor! 
— Mas, compadre, venha cá não é isso... 
— Ora o quê, homem de Deus! É só - ser padre! E no 
fim de contas estão se vendo, as duas por três 
superiores mais negros que as nossas cozinheiras! 
Então isto tem jeito?... O governo - E o cônego inchava 
as palavras - o governo devia até tomar uma medida 
séria a este respeito! devia proibir aos cabras certos 
misteres! (AZEVEDO, 2003, p. 14).  

Cor, negro, cozinheiras, 
cabras 

— Ora o quê homem de Deus. Não diga asneiras! Pois 
você queria ver sua filha confessada, casada por um 
negro? você queria seu Manuel que a Dona Anica 
beijasse a mão de um filho da Domingas? Se você 
viesse a ter netos queria que eles apanhassem 
palmatoadas de um professor mais negro que esta 
batina? Ora, seu compadre, você às vezes até me 
parece tolo! (AZEVEDO, 2003, p. 14).  

 Negro, palmatoadas, Batina 
(de cor preta) 

Foi uma fera! a suas mãos, ou por ordem dela, vários 
escravos sucumbiram ao relho, ao tronco, à fome, à 
sede, e ao ferro em brasa. Mas nunca deixou de ser 
devota, cheia de superstições; tinha uma capela na 
fazenda, onde a escravatura, todas as noites com as 
mãos inchadas pelos bolos, ou as costas lanhadas pelo 
chicote, entoava súplicas à Virgem Santíssima. Mãe dos 
infelizes. Ao lado da capela o cemitério das suas vítimas 
(AZEVEDO, 2003, p. 25). 

Relho, tronco, sede, ferro em 
brasa, mãos inchadas, costas 
lanhadas, cemitério, 
violentados. 
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Estendida por terra, com os pés no tronco, cabeça 
raspada e mãos amarradas para trás, permanecia 
Domingas, completamente nua e com as partes genitais 
queimadas a ferro em brasa. Ao lado, o filhinho de três 
anos, gritava como um possesso, tentando abraçá-la, e, 
de cada vez que ele se aproximava da mãe, dois negros, 
a ordem de Quitéria, desviavam o relho das costas da 
escrava para dardejá-lo contra a criança. A megera, de 
pé, horrível, bêbada de cólera, ria-se, praguejava 
obscenidades, uivando nos espasmos flagrantes da 
cólera Domingas, quase morta, gemia, estorcendo-se no 
chão. O desarranjo de suas palavras e dos seus gestos 
denunciava já sintomas de loucura (AZEVEDO, 2003, p. 
26). 

Tronco, cabeça raspada, mãos 
amarradas, nua, genitais 
queimadas, morta, gemido. 

Os agregados eram pretos forros, forros em geral com a 
morte de seus senhores, e que habituados desde 
pequenos ao cativeiro não tendo já quem os obrigasse a 
trabalhar e não querendo sair do sertão, ficavam por ai 
ao Deus dará, pedinchando pelas fazendas um bocado 
de arroz para matar a fome, e um pedaço de chão 
coberto para dormir; Simples vagabundos, que não 
faziam mal a ninguém (AZEVEDO, 2003, p. 127). 

Pretos, pedinchando, fome, 
vagabundos, inofensivos (não 
faziam mal a ninguém). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra O Mulato, Aluísio Azevedo.  

 

2.5 Os Sertões 
 

 Escrito por Euclides da Cunha, em 1902, a obra é um registro documental da 

guerra de Canudos, na Bahia, conflito oriundo do choque ideológico monárquico – 

liderado por Antônio Conselheiro ao lado dos sertanejos nordestinos – e da 

República – encabeçado pelo exército nacional. O relato é dividido em três capítulos 

gerais: A Terra, O Homem e A Luta, sendo o primeiro um relato geográfico do relevo, 

fauna e flora da região; o segundo foca na descrição do sertanejo, seus costumes e 

crenças; o terceiro versa sobre as quatro investidas feitas pelo exército nacional ao 

povoado de Canudos a fim de implantar a República naquele povoado ainda 

resistente à nova forma de governo.  

 O nordestino, em os Sertões, carrega consigo a alcunha do outro, do inimigo, 

uma vez que é justamente da resistência à implantação da República e pagamento 

de impostos que se origina o conflito. Temos, portanto, o sertanejo se opondo à 

camada social de prestígio: a República, e todo o desenrolar da narrativa desenhará 

tal imagem. Em nota preliminar, Cunha explora a visão assimétrica entre os 

sertanejos e a República, ao categorizar o povo de Canudos em uma raça inferior, 

uma sub-raça a ser analisada e compreendida. Temos a sinalização do símbolo da 
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insanidade (deplorável situação mental):  

 

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros 
historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas 
do Brasil. E fazêmo-lo porque a sua instabilidade de complexos de fatores 
múltiplos e diversamente combinados, aliada às vicissitudes históricas e 
deplorável situação mental em que jazem, as tomam talvez efêmeras, 
destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da 
civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que 
começam a invadir profundamente a nossa terra (CUNHA, 2003, p.1).  

 

 Cunha considera em seu relato que o sertanejo é a junção étnica dos negros, 

índios e mulatos. Ressalta a importância do negro na formação do mulato e este, por 

sua vez, na constituição do sertanejo que herdara a bestialidade dos negros:  

 

Era a besta de carga adstrita a trabalhos sem folga. As velhas ordenações, 
estatuindo o "como se podem enjeitar os escravos e bestas por os acharem 
doentes ou mancos", denunciam a brutalidade da época. Além disto — 
insistamos num ponto incontroverso — as numerosas importações de 
escravos se acumulavam no litoral. A grande tarja negra debruava a costa 
da Bahia ao Maranhão, mas pouco penetrava o interior. Mesmo em franca 
revolta, o negro humilde feito quilombola temeroso, agrupando-se nos 
mocambos, parecia evitar o âmago do país. Palmares, com seus 30 mil 
mocambeiros, distava afinal poucas léguas da costa (CUNHA, 2003, p. 42).  

 

 Cunha acaba de trazer à tona uma descrição atualizada do imaginário já 

transparecido nos relatos de Caminha e Azevedo: a inferiorização por posição 

subalterna frente ao índio e ao negro escravo, sua animalização. Ainda, salienta que 

a mestiçagem de tais etnias corrobora para um retrocesso, uma vez que 

inevitavelmente haverá uma raça superior agindo sobre uma inferior:  

 

A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante 
as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o 
influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A 
mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o 
brasílio-guarani ou o tapuia, exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, 
e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é 
um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos 
(CUNHA, 2003, p.48).  

 

 Mais uma vez temos a semiótica da cultura de Bystrina agindo sobre a 

imagem revelada por Cunha, isso porque, no relato deste último, a assimetria é um 

fator que justificaria um evolucionismo social que está intimamente ligado ao 

imaginário cultural de Bem/Mal, superioridade/inferioridade e que permeia todas as 

imagens simbólicas destacadas no corpus até aqui. Cunha reforça tais imagens e 
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ressalta os polos positivos e negativos nos quais os ancestrais brancos e os 

mamelucos, cafuzos e mulatos ocupam:  

 

Como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se 
justapõem não se acrescentam, subtraem-se ou destróem-se segundo os 
caracteres positivos e negativos em presença. E o mestiço — mulato, 
mameluco ou cafuz — menos que um intermediário, é um decaído, sem a 
energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos 
ancestrais superiores (CUNHA, 2003, p. 48). 

 

 Frente a esta concepção categorizadora, ocorre ainda o retrato cuja 

moralidade de tal polo negativo é questionada, relacionando-a à percepção de mal:  

 

E quando avulta — não são raros os casos — capaz das grandes 
generalizações ou de associar as mais complexas relações abstratas, todo 
esse vigor mental repousa (salvante os casos excepcionais cujo destaque 
justifica o conceito) sobre uma moralidade rudimentar, em que se pressente 
o automatismo impulsivo das raças inferiores (CUNHA, 2003, p. 48). 

 

 Temos, portanto, a imagem simbólica do mestiço/sertanejo de moral 

rudimentar, na qual seu comportamento moral estaria relacionado ao polo inferior do 

qual faz parte e, segundo a assimetria que é aflorada, tal moralidade rudimentar 

(polo negativo) deve ser refutada e desprestigiada pelos superiores, ascendência 

europeia branca (polo positivo).  

 Ao focar na descrição do sertanejo do norte, Cunha atribui o antagonismo 

étnico que constitui o nordestino e ainda atribui a característica emergente a ele, 

reforçando a imagem binária negativa: 

 

Entretanto a observação cuidadosa do sertanejo do Norte mostra atenuado 
esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos caracteres 
fisiológicos do tipo emergente. Este fato, que contrabate, ao parecer, as 
linhas anteriores, é a sua contraprova frisante (CUNHA, 2003, p. 49). 

 

 Por meio de tal ótica binária, Euclides da Cunha remonta e associa as 

características físicas inferiores do nordestino à uma moral duvidosa e uma 

intelectualidade inferior:  

 

Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos mestiços de raças mui 
diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico mais 
elevado, mais elevadas condições de vida, de onde decorre a acomodação 
penosa e difícil para aqueles. E desde que desça sobre eles a sobrecarga 
intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é inevitável 
(CAMINHA, 1894, p. 49). 
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 A imagem simbólica do mal continua na descrição do Homem nordestino: “A 

índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como que denota um íntimo e 

intenso esforço de eliminação dos atributos que lhe impedem a vida num meio mais 

adiantado e complexo” (CUNHA, 2003, p. 49). 

 Percebe-se que a binaridade do imaginário do bem/mal são associadas à 

índole incoerente que os mestiços nordestinos possuem (mal), e é refutada pela 

ação civilizatória (bem):  

 

É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a 
pela civilização. Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do Norte 
forraram-se a esta última. O abandono em que jazeram teve função 
benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio social 
superior, e, simultaneamente, evitou que descambassem para as 
aberrações e vícios dos meios adiantados (CUNHA, 2003, p. 49). 

 

 Logo, se a civilização trouxe aos nordestino uma elevação de sua civilidade, 

podemos perceber, mais uma vez, o reforço da imagem subalterna dos nordestinos, 

na qual estariam em constante inferioridade pelo fator genético e, 

consequentemente, acarretando uma inferioridade intelectual, moral e de sua índole, 

cabendo assim, às investidas da República, o fator primordial de salvação daquele 

grupo social.  

 De tal perspectiva, ao questionar e refutar a moral daquela comunidade 

sertaneja, Cunha refere-se ao sistema de crenças e associa a imagem diabólica às 

figuras da cultura popular nordestina. Essa associação é feita pela polaridade 

negativa de mal, como segue:  

 

Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças de que surge, 
sumaria-lhes identicamente as qualidades morais. E um índice da vida de 
três povos. E as suas crenças singulares traduzem essa aproximação 
violenta de tendências distintas. E desnecessário descrevê-las. As lendas 
arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, atravessando célere, montado 
em caititu arisco, as chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares 
claros; os sacis diabólicos, de barrete vermelho à cabeça, assaltando o 
viandante retardatário, nas noites aziagas das sextas-feiras, de parceria 
com os lobisomens e mulas-sem-cabeça notívagos; todos os mal-
assombramentos, todas as tentações do maldito ou do diabo — este trágico 
emissário dos rancores celestes em comissão na Terra; as rezas dirigidas a 
S. Campeiro, canonizado in partibus, ao qual se acendem velas pelos 
campos, para que favoreça a descoberta de objetos perdidos; as 
benzeduras cabalísticas para curar os animais, para 'amassar" e "vender" 
sezões; todas as visualidades, todas aparições fantásticas, todas as 
profecias esdrúxulas de messias insanos; e as romarias piedosas; e as 
missões; e as penitências.... todas as manifestações complexas de 
religiosidade indefinida são explicáveis (CUNHA, 2003, p. 61). 
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 Destaca-se nesse excerto a relação feita entre disfunção fisiológica/genética 

dos mestiços nordestinos, que acarreta numa falha moral e gera crenças infundadas 

pela ótica civilizatória, cabendo a demonização de seus elementos culturais e de 

crença, observamos a adjetivação “profecias esdrúxulas de messias insanos”, 

“religiosidade indefinida”, ou seja, a heterodoxia que fundamenta a perspectiva 

Infernal.  

 
Tabela 5: Síntese da obra Os Sertões 

Passagem Símbolo 

Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar 
de futuros historiadores, os traços atuais mais 
expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. E 
fazêmo-lo porque a sua instabilidade de complexos de 
fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às 
vicissitudes históricas e deplorável situação mental em 
que jazem, as tomam talvez efêmeras, destinadas a 
próximo desaparecimento ante as exigências crescentes 
da civilização e a concorrência material intensiva das 
correntes migratórias que começam a invadir 
profundamente a nossa terra (CUNHA, 2003, p.1).  

Insanidade (deplorável 
situação mental) 

Era a besta de carga adstrita a trabalhos sem folga. As 
velhas ordenações, estatuindo o "como se podem 
enjeitar os escravos e bestas por os acharem doentes ou 
mancos", denunciam a brutalidade da época. Além disto 
— insistamos num ponto incontroverso — as numerosas 
importações de escravos se acumulavam no litoral. A 
grande tarja negra debruava a costa da Bahia ao 
Maranhão, mas pouco penetrava o interior. Mesmo em 
franca revolta, o negro humilde feito quilombola 
temeroso, agrupando-se nos mocambos, parecia evitar o 
âmago do país. Palmares, com seus 30 mil 
mocambeiros, distava afinal poucas léguas da costa 
(CUNHA, 2003, p. 42).  

Besta de carga, escravos, 
doentes, mancos, temeroso.  

A mistura de raças mui diversas é, na maioria dos casos, 
prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda 
quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça 
superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A 
mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-
europeu, o negro e o brasílio-guarani ou o tapuia, 
exprimem estádios evolutivos que se fronteiam, e o 
cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes 
do primeiro, é um estimulante à revivescência dos 
atributos primitivos dos últimos (CUNHA, 2003, p.48).  

Miscigenação (“a mistura de 
raças mui diversas”), involução 
(“a mestiçagem extrema é um 
retrocesso”), primitivos. 
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Como nas somas algébricas, as qualidades dos 
elementos que se justapõem não se acrescentam, 
subtraem-se ou destróem-se segundo os caracteres 
positivos e negativos em presença. E o mestiço — 
mulato, mameluco ou cafuz — menos que um 
intermediário, é um decaído, sem a energia física dos 
ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos 
ancestrais superiores (CUNHA, 2003, p. 48). 

Decaído (mulato, mameluco, 
cafuz), fraco (“sem a energia 
física dos ascendentes”), 
ignorantes (“sem a atitude 
intelectual dos ancestrais 
superiores) 

E quando avulta — não são raros os casos — capaz das 
grandes generalizações ou de associar as mais 
complexas relações abstratas, todo esse vigor mental 
repousa (salvante os casos excepcionais cujo destaque 
justifica o conceito) sobre uma moralidade rudimentar, 
em que se pressente o automatismo impulsivo das raças 
inferiores (CUNHA, 2003, p. 48). 

Imoralidade 

Entretanto a observação cuidadosa do sertanejo do 
Norte mostra atenuado esse antagonismo de tendências 
e uma quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo 
emergente. Este fato, que contrabate, ao parecer, as 
linhas anteriores, é a sua contraprova frisante (CUNHA, 
2003, p. 49). 

Fracos (“fixidez nos caracteres 
fisiológicos do tipo 
emergentes”) 

Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos 
mestiços de raças mui diversas contribui bastante o fato 
de acarretar o elemento étnico mais elevado, mais 
elevadas condições de vida, de onde decorre a 
acomodação penosa e difícil para aqueles. E desde que 
desça sobre eles a sobrecarga intelectual e moral de 
uma civilização, o desequilíbrio é inevitável (CAMINHA, 
1894, p. 49). 

Ignorantes 
Imorais 

A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço, como 
que denota um íntimo e intenso esforço de eliminação 
dos atributos que lhe impedem a vida num meio mais 
adiantado e complexo (CUNHA, 1894, p. 49). 

Incivil 
Trapaceiro (índole incoerente) 

É que neste caso a raça forte não destrói a fraca pelas 
armas, esmaga-a pela civilização. Ora, os nossos rudes 
patrícios dos sertões do Norte forraram-se a esta última. 
O abandono em que jazeram teve função benéfica. 
Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio 
social superior, e, simultaneamente, evitou que 
descambassem para as aberrações e vícios dos meios 
adiantados (CUNHA, 2003, p. 49). 

Fraqueza 
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Resumo dos caracteres físicos e fisiológicos das raças 
de que surge, sumaria-lhes identicamente as qualidades 
morais. E um índice da vida de três povos. E as suas 
crenças singulares traduzem essa aproximação violenta 
de tendências distintas. E desnecessário descrevê-las. 
As lendas arrepiadoras do caapora travesso e maldoso, 
atravessando célere, montado em caititu arisco, as 
chapadas desertas, nas noites misteriosas de luares 
claros; os sacis diabólicos, de barrete vermelho à 
cabeça, assaltando o viandante retardatário, nas noites 
aziagas das sextas-feiras, de parceria com os 
lobisomens e mulas-sem-cabeça notívagos; todos os 
mal-assombramentos, todas as tentações do maldito ou 
do diabo — este trágico emissário dos rancores celestes 
em comissão na Terra; as rezas dirigidas a S. Campeiro, 
canonizado in partibus, ao qual se acendem velas pelos 
campos, para que favoreça a descoberta de objetos 
perdidos; as benzeduras cabalísticas para curar os 
animais, para 'amassar" e "vender" sezões; todas as 
visualidades, todas aparições fantásticas, todas as 
profecias esdrúxulas de messias insanos; e as romarias 
piedosas; e as missões; e as penitências.... todas as 
manifestações complexas de religiosidade indefinida são 
explicáveis (CUNHA, 2003, p. 61). 

Lendas arrepiadoras 
Caapora Travesso 
Caititu arisco 
Chapadas desertas 
Noites misteriosas 
Sacis diabólicos 
Lobisomens 
Mula-sem-cabeça 
Malassombramentos 
Maldito/Diabo 
Profecias esdrúxulas 
Messias insanos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra Os sertões, de Euclides da Cunha.  

 

2.6 A Hora da Estrela 
 

 Publicado pela primeira vez em outubro de 1977, A Hora da Estrela, de 

Clarice Lispector, traz à luz, por meio da protagonista Macabéa, o nordestino que sai 

de sua terra para ganhar a vida na cidade grande. Contudo, tal processo não é algo 

glorioso e, muitas vezes, pouco promissor, isso porque Macabéa possui um “ar 

perdido” na metrópole. Vinda para o Rio de Janeiro, oriunda de Alagoas, Macabéa 

não tem familiares, exceto sua tia que acabara por falecer, motivando, assim, sua 

ida ao Rio de Janeiro. A protagonista consegue emprego de datilógrafa, porém não 

domina o ofício nem a Língua Portuguesa, permanecendo no trabalho apenas por 

pena do patrão:  

 

Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que (explosão) nada argumentou em 
seu próprio favor quando o chefe da firma de representante de roldanas 
avisou-lhe com brutalidade (brutalidade essa que ela parecia provocar com 
sua cara de tola, rosto que pedia tapa), com brutalidade que só ia manter no 
emprego Glória, sua colega, porque quanto a ela, errava demais na 
datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à 
moça, achou que se deve por respeito responder alguma coisa e falou 
cerimoniosamente a seu escondidamente amado chefe: 
– Me desculpe o aborrecimento. (LISPECTOR, 1981, p. 26) 
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 No excerto deparamo-nos com uma representação do nordestino alheio às 

convenções da cidade grande, que carrega em si a falta de zelo e limpeza. Sendo 

adjetivado como tolo, submisso, que suscita brutalidade de quem o olha.  

 Observa-se que por mais que Macabéa tenha se mudado para o Rio de 

Janeiro, as mazelas que sofria em Alagoas ainda são carregadas por ela. 

Metonimicamente, a heroína errante ainda é assolada pela fome, haja vista que ela 

não está mais no nordeste, contudo ela mesma é o nordeste:   

 

O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada, não 
sabia. Às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio alucinada 
pensando em coxa de vaca. O remédio então era mastigar papel bem 
mastigadinho e engolir. (LISPECTOR, 1981, p. 31) 

 

 Diferentemente dos registros literários até aqui mostrados, este volta-se não 

apenas para o comportamento em sociedade do recorte regional e étnico 

selecionados, mas também o comportamento íntimo, psicológico da personagem. 

Simbolicamente, a fome que consome Macabéa não é apenas fisiológica, mas sim 

social, sua fome de ser algo ou alguma coisa, uma amostra muito pertinente do 

nordestino que busca sua identidade, sempre a procura de algo, porém encontrando 

uma sociedade fria na cidade grande, uma aridez de alma do outro e a realidade 

dura e vaga de não ser. A fome primária nordestina é representada a seguir. Fator 

importante é como fisiologia e subjetividade se fundem para construir a 

complexidade do nordestino que, como mostrado em Os Sertões, é a miscigenação 

do índio, do negro e do europeu, o não-ser:  

 

Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava 
ler à luz de vela os anúncios que recortava de jornais velhos do escritório. 
Colava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em 
cores o pote aberto de um creme para pele de mulheres que simplesmente 
não eram ela. Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos, 
ficava só imaginando com delícia: o creme era tão apetitoso que se tivesse 
dinheiro para compra-lo não seria boba. Que pele, que nada, ela o comeria, 
isso sim, à colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu 
organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. 
Tornara-se com o tempo apenas matéria vivente em sua fonte primária. 
(LISPECTOR, 1981, p. 35) 

 

 A precariedade na vida da protagonista atinge níveis extremos e moldam sua 

postura frente aos seus desejos e comportamentos, ainda na perspectiva da fome. 
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Percebemos também a fé cristã exercendo papel compensatório no alívio da 

adversidade e, simultaneamente, culpa, como segue:  

 

Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjôo para comer. Isso 
vinha desde pequena quando soubera que havia comido gato frito. 
Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite, só tinha grande fome. Parecia-
lhe que havia cometido um crime e que comera um anjo e, porque 
acreditava, eles existiam. (LISPECTOR, 1981, p.35) 

 

 No registro literário em questão, a visão do estigma do mal sobre o nordestino  

- diferentemente de Os Sertões – esboça um olhar não somente de exclusão para 

esse grupo social, mas um processo de autopercepção e desvalorização da própria 

personagem central. A humilhação e ofensas são frutos da exclusão do outro e, 

dada a constante ação hegemônica sobre esse grupo, tal estigma consolida-se em 

suas personalidades e autopercepção:  

 

Outro retrato: nunca recebera presentes. Aliás não precisava de muita 
coisa. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou: um livro que 
Seu Raimundo, dado a literatura, deixara sobre a mesa. O título era 
“Humilhados e Ofendidos”. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez 
se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou! Chegou à 
conclusão que na verdade ninguém jamais a ofendera, tudo que acontecia 
era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível, para que 
lutar? (LISPECTOR, 1981, p. 36) 

 

 Tal percepção oriunda de uma manutenção de poder é intensificada na 

cidade grande, e o calor intenso e seca do nordeste abrem espaço para o frio e 

solidão da cidade, porém, o que não muda é a aridez na qual o corpo nordestino 

está sempre alocado:  

 

Conheceria algum do amor os seus desmaios? Teria a seu modo o doce 
vôo? De nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é 
um pouco triste e um pouco só. A nordestina se perdia na multidão. Na 
praça Mauá onde tomava o ônibus fazia frio e nenhum agasalho havia 
contra o vento. (LISPECTOR, 1981, p. 36) 

 

Assim como as características comportamentais de Macabéa espelham o  

nordestino, as formas de tratamento associadas à sua cor eram representações 

semelhantes às citadas por Euclides da Cunha. A coloração de sua pele estava 

diretamente associada à sujeira. Ao conversar com Olímpico, seu amado e também 

nordestino, ele se refere a Macabéa da seguinte forma:  
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– Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só 
vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho cinema poeira, 
sai mais barato. Adoro as artistas. Sabe que Marylin era toda cor-de-rosa? 
– E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista de 
cinema. (LISPECTOR, 1981, p.46) 

 

A violência também é expressa no comportamento de Olímpico. Nordestino 

duro que já matara e carrega a ferocidade proveniente da sobrevivência do sertão:  

 

Nascera crestado e duro que nem galho seco de árvore ou pedra ao sol. 
Era mais passível de salvação que Macabéa pois não fora à toa que matara 
um homem, desafeto seu, nos cafundós do sertão, o canivete comprido 
entrando mole-mole no fígado macio do sertanejo. Guardava disso segredo 
absoluto, o que lhe dava a força que um segredo dá. Olímpico era macho 
de briga. (LISPECTOR, 1981, p. 49) 
 

Já a Macabéa, faltava-lhe ímpeto, outra faceta da representação nordestina, 

oriunda da precariedade e apatia:  

 

Macabéa, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de “o quê” 
com “o quê”. Na verdade ela parecia ter nascido de uma idéia vaga 
qualquer dos pais famintos. Olímpico pelo menos roubava sempre que 
podia e até do vigia de obras onde era sua dormida. (LISPECTOR, 1981, 
p. 49) 

 
Macabéa, por fim, é resumida pelo narrador. A relação de Macabéa com 

Olímpico não tem sucesso. Macabéa é um subproduto da sociedade: “Olímpico na 

verdade não mostrava satisfação nenhuma em namorar Macabéa — é o que eu 

descubro agora. Olímpico talvez visse que Macabéa não tinha força de raça, era 

subproduto (LISPECTOR, 1981). 

 

Tabela 6: Síntese da obra A hora da estrela 

Passagem Símbolos 

Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Tanto que (explosão) 
nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe 
da firma de representante de roldanas avisou-lhe com 
brutalidade (brutalidade essa que ela parecia provocar 
com sua cara de tola, rosto que pedia tapa), com 
brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua 
colega, porque quanto a ela, errava demais na 
datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso 
disse ele. Quanto à moça, achou que se deve por 
respeito responder alguma coisa e falou 
cerimoniosamente a seu escondidamente amado chefe: 
– Me desculpe o aborrecimento. (LISPECTOR, 1981, p. 
26) 

Tola, passibilidade, ignorância, 
sujeira. 
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O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. 
Deitada, não sabia. Às vezes antes de dormir sentia 
fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de 
vaca. O remédio então era mastigar papel bem 
mastigadinho e engolir. (LISPECTOR, 1981, p. 31) 

Fome 

Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol 
de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que 
recortava de jornais velhos do escritório. Colava-os no 
álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que 
mostrava em cores o pote aberto de um creme para pele 
de mulheres que simplesmente não eram ela. 
Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os 
olhos, ficava só imaginando com delícia: o creme era tão 
apetitoso que se tivesse dinheiro para compra-lo não 
seria boba. Que pele, que nada, ela o comeria, isso sim, 
à colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura 
e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio 
de torrada esfarelada. Tornara-se com o tempo apenas 
matéria vivente em sua fonte primária. (LISPECTOR, 
1981, p. 35) 

Fome, fraqueza 

Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjôo 
para comer. Isso vinha desde pequena quando soubera 
que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. 
Perdeu o apetite, só tinha grande fome. Parecia-lhe que 
havia cometido um crime e que comera um anjo e, 
porque acreditava, eles existiam. (LISPECTOR, 1981, 
p.35) 

Fome, anjo 

Outro retrato: nunca recebera presentes. Aliás não 
precisava de muita coisa. Mas um dia viu algo que por 
um leve instante cobiçou: um livro que Seu Raimundo, 
dado a literatura, deixara sobre a mesa. O título era 
“Humilhados e Ofendidos”. Ficou pensativa. Talvez 
tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. 
Pensou, pensou e pensou! Chegou à conclusão que na 
verdade ninguém jamais a ofendera, tudo que acontecia 
era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta 
possível, para que lutar? (LISPECTOR, 1981, p. 36) 

Solidão, humilhação, ofensa, 
derrota 

Conheceria algum do amor os seus desmaios? Teria a 
seu modo o doce vôo? De nada sei. Que se há de fazer 
com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e 
um pouco só. A nordestina se perdia na multidão. Na 
praça Mauá onde tomava o ônibus fazia frio e nenhum 
agasalho havia contra o vento. (LISPECTOR, 1981, p. 
36) 

Tristeza, solidão, perdida, 
frieza 
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– Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser 
artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o 
chefe me paga. Eu escolho cinema poeira, sai mais 
barato. Adoro as artistas. Sabe que Marylin era toda cor-
de-rosa? 
– E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para 
ser artista de cinema. (LISPECTOR, 1981, p.46) 

Desejo, pobreza, sujeira, 
feiura.  

Nascera crestado e duro que nem galho seco de árvore 
ou pedra ao sol. Era mais passível de salvação que 
Macabéa pois não fora à toa que matara um homem, 
desafeto seu, nos cafundós do sertão, o canivete 
comprido entrando mole-mole no fígado macio do 
sertanejo. Guardava disso segredo absoluto, o que lhe 
dava a força que um segredo dá. Olímpico era macho de 
briga. (LISPECTOR, 1981, p. 49) 

Dureza, assassinato, briga. 

Macabéa, ao contrário de Olímpico, era fruto do 
cruzamento de “o quê” com “o quê”. Na verdade ela 
parecia ter nascido de uma idéia vaga qualquer dos pais 
famintos. Olímpico pelo menos roubava sempre que 
podia e até do vigia de obras onde era sua dormida. 
(LISPECTOR, 1981, p. 49) 

Desesperança, ignorância, 
fome. 

“Olímpico na verdade não mostrava satisfação nenhuma 
em namorar Macabéa — é o que eu descubro agora. 
Olímpico talvez visse que Macabéa não tinha força de 
raça, era subproduto (LISPECTOR, 1981, p.49 ). 

Subproduto 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na obra A hora da estrela, de Clarice Lispector.  
 

2.7 Discussão e análise comparativa dos elementos simbólicos 
 

 Considerando que o imaginário cultural tem como uma das principais 

características a fluidez, a interpretação de uma imagem não é objetiva. Mesmo as 

palavras guardam um campo de significação, contudo não temos dúvidas de que as 

palavras são muito mais denotativas. Quando olhamos uma imagem, temos, às 

vezes, o discurso inverso dentro dela mesma. Em outras palavras, o discurso natural 

e o discurso inverso fazem parte da mesma imagem, o que não acontece no texto 

escrito.  

 A ideologia, neste caso, é um rebaixamento dessa possibilidade ampla do 

imaginário, fazendo com que a imagem ganhe um caráter próximo ao da palavra, 

denotativo. Ocorre uma redução do campo das possibilidades e, com isso, uma 

sobrevalorização de um aspecto em detrimento de outro. Esse rebaixamento retira a 

potência do imaginário e leva essa potência a um grau menor de imaginação.  

 Na medida em que o imaginário achega a um grau menor, há um conjunto de 
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significados que está posto à imaginação, perdemos, então, a capacidade de 

interpretação. O uso ideológico acaba ocorrendo ao usarmos esse rebaixamento e o 

vincularmos a um determinado significado, e não a qualquer outro, tornando-se uma 

ideia. Temos consequentemente o imaginário transformado em ideologia, ou seja, 

não estamos mais tratando de uma imaginário cultural, mas sim, de um imaginário 

social. Esse imaginário social estratificado, a partir do qual é proibido imaginar, 

torna-se uma ideologia, uma vez que se torna uma hegemonia perante o outro. 

 Durante toda seleção qualitativa dos elementos simbólicos elencados 

anteriormente, nota-se que o imaginário cultural do mal exerce constante e relevante 

papel a fim de indicar no outro suas características identitárias como fator 

determinante de sua condição socialmente desprestigiada pelos grupos 

hegemônicos. Isso porque, os adjetivos sempre buscam estabelecer dois fatores: o 

primeiro é caracterizar os sujeitos – sejam índios, negros ou sertanejos nordestinos 

– de modo depreciativo; segundo, ao rebaixar tais sujeitos, há uma manutenção da 

alocação de superioridade branca.  

 Percebe-se que o imaginário do mal se manifesta em duas instâncias da 

identificação do outro: na instância do corpo não branco-europeu – aqui se aplicam 

as descrições de cor, forma, idade, percepções sensoriais como odor, textura etc; e 

a instância do comportamento que se refere aos costumes culturais de tais grupos 

em desprestígio e suas funções de trabalho. A seguir, temos separados em duas 

tabelas os símbolos recorrentes das duas instâncias, corpo e comportamento, 

respectivamente:  

 

Tabela 7: Tabela comparativa dos símbolos quanto ao corpo nos documentos 

literários  

Carta ao 
Rei D. 

Manoel 

O Guarani A Escrava 
Isaura 

O Mulato Os Sertões A Hora da 
Estrela 

Índios (corpo) Negros (corpo) Nordestinos (corpo) 

Nudez Corpo 
animalesco 

Olhos 
cobiçosos e 

ardentes 

Pele 
nanquim 

Bestas de 
carga 

Sujeira 

Estruturas 
anatômicas 

belas 

 Crioulos 
Mulatos 
Velhos 

Crioula luzidia 

Pretos Doentes Fome 

Formas 
corporais 
redondas 

 Esbelta Voz tísica Mancos Feiura 
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Corpos 
coloridos 

 Lábios 
modelados 

Preta velha Miscigenados 
(cor) 

 

  Macilenta seboso Fracos  

  Roliça Vigor da 
musculatura 

  

  Negra 
azeviche 

Mãos 
inchadas 

  

  Seios túrgidos Nudez   

  Disforme Genitais 
queimados 

  

  Beiçudas Disformes   

  Catinguentas    
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 8: Tabela comparativa dos símbolos quanto ao comportamento nos 

documentos literários 

Carta ao 
Rei D. 

Manoel 

O Guarani A Escrava 
Isaura 

O Mulato Os Sertões A Hora da 
Estrela 

Índios (comportamento) Negros (Comportamento) Nordestinos (Comportamento) 

Pureza Sensível Violentos Vagabundos Insanidade Tolos 

Animal 
puro/ 

selvagem 

Delicadeza Mucamas Mercadorias Escravos/best
as de carga 

Passivos 

Barulhentos Selvagem Criada Melancólicos Decaídos Famintos 

 Herói Cativos Violentados Ignorantes Solitários 

 Ingenuidade Lascívia  Imorais Humilhados 

 Obstinado Ameaçadores  Incivis Ofendidos 

 Não-lugar Não-lugar  Trapaceiros Derrotados 

 Gentio Voluptuosos  Possuem 
lendas 

arrepiantes 

Perdidos 

 Herege Travessos  Diabólicos Pobres 

 Infame Zombeteiros  Malditos Feios 

 Barulhento Espevitados  esdrúxulos Ignorantes 

 Diabólicos Olhos 
cobiçosos 

  Subprodutos 

 Infernais Brutos    

 Medonhos Vis    
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Quanto aos elementos simbólicos sintetizantes do corpo, constantes na Carta 

ao Rei  de Portugal D. Manoel, temos um olhar inicial não de inimigo frente ao índio 

ou de condenação, por mais que haja um estranhamento daqueles corpos nus, a 

adjetivação predominante é sempre associada primeiramente à admiração das 

formas belas dos habitantes. Assim como Sergio Buarque de Holanda pontua em 

Visões do Paraíso, temos neste ponto de identificação do índio a perspectiva do 
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mundo sem mal, no qual os índios e o ambiente natural compõem uma visão 

edênica do que posteriormente seria o Brasil. Vemos, por exemplo, a nudez, que por 

mais que seja considerada imoral pela ótica cristã, estava em consonância com o 

território imaculado encontrado pelos portugueses. A pureza é um símbolo 

recorrente nas descrições de Caminha, as formas arredondadas também. O corpo 

até então é alvo de admiração em relação ao novo. Há uma sexualização das índias 

em detrimento dos índios. Esses são sempre adjetivados como selvagens, 

animalizados, enquanto aquelas são constantemente salientadas quanto aos seus 

dotes físicos e nudez.  

 Ao aproximarmos os símbolos de Caminha aos de José de Alencar, em o 

Guarani, nota-se que há uma atualização dessa percepção indígena. Enquanto 

Caminha destaca o índio como fator edênico, Alencar suaviza esse traço e 

reconfigura a imagem do índio por meio do personagem Peri, descrito como índio 

guerreiro, em cujo corpo se destacam traços belicosos de selvageria, mas não afim 

de travar conflitos por território, e sim para proteger sua amada Ceci. Logo 

percebemos que a animalização sofrida por Peri está condicionada ao 

enquadramento romântico português, ou seja, o traço animal que a ótica de Alencar 

atribui a Peri é, na verdade, um traço europeu, que visa manter a honra da donzela a 

qualquer custo.  

 Entre a Carta ao Rei de Portugal D. Manoel e O Guarani há o início da 

manifestação do imaginário do mal, pois do primeiro temos a percepção edênica, 

início do contato português com o povo desconhecido aqui encontrado; no segundo, 

temos um território já colonizado, no qual o índio deixa de ser o proprietário do 

território e torna-se, de fato, o outro. Consequentemente, ao destacar o outro, 

associo-o às adjetivações negativas, e estabeleço, portanto, a outra polaridade, tal 

como afirma Bystrina (1995).  

 Uma vez estabelecida a outra polaridade, nota-se que o segundo grupo 

analisado, o grupo dos negros, até mesmo por ser subsequente historicamente ao 

povo indígena no Brasil, já é diretamente associado à polaridade negativa de corpo. 

Observamos em A Escrava Isaura que o corpo negro já carrega traços da moral 

cristã, por exemplo, ao relacionar o olhar escravo como ardente e cobiçoso, oposto à 

pureza das formas indígenas citadas por Caminha ou bom selvagem heroico de 

Alencar, ou então ao categorizar a miscigenação como crioulos, mulatos. Tal 

categorização rebaixa o outro, uma vez que o termo mulato ou mulata tem origem da 
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palavra latina mulus empregada no século XV para designar o cruzamento da égua 

com o jumento, ou do cavalo com a jumenta. Portanto, percebemos que estamos 

frente a uma categorização negativa do outro, do negro que respinga no 

reconhecimento depreciativo de seu corpo como algo inferior, não humano, 

negativo.  

 Os traços negroides também são elementos categorizados, uma vez que 

Bernardo de Guimarães transpõe para o registro literário descrições como 

“beiçudas” para designar negras escravas, enquanto para designar mulheres 

brancas lança mão de adjetivos como “boca rosada”, “boca bem feita”. Localiza-se, 

também, a associação à lexia “corja”, que segundo o dicionário Michaelis (2016, p. 

86) tem por significados as seguintes definições: “sf. 1 pej. Reunião de pessoas de 

má índole ou desprezíveis; cáfila, cambada, gentalha, récua, saparia, súcia. 2 ant 

Vinte objetos iguais ou do mesmo tipo, vendidos ao mesmo tempo”.  

 Notamos, portanto, que tal simbolização aloca o negro no registro de 

Guimarães em posição extremamente negativa e animalizada e em função de 

objetos, mercadorias. Em O Mulato, já notamos que o termo degradante da 

miscigenação é o nome da obra, justamente por refletir esse não pertencimento que 

ocorre ao indivíduo que fenotipicamente transita entre a etnia branca e a negra.  

 Em O mulato, especificamente, ocorre uma recorrência quanto ao corpo do 

negro, também apresentado em A Escrava Isaura. Em ambos registros temos o 

outro sendo descrito pelo asco. Guimarães descreve o negro como catinguentos, já 

Azevedo, como sebosos. Notamos que este fato está diretamente relacionado ao 

que Sodré (2002) estabelece como fatores sociobiológicos de exclusão do sujeito, 

uma vez que ao me afastar por motivos sensoriais, tais como odor, estou 

recuperando critérios de identificação do outro e utilizando tal distinção a fim de 

segregá-lo como não pertencente ao meu grupo, logo inferior. Azevedo destaca o 

símbolo da doença no negro pelo prisma branco-europeu. Ele cita “voz tísica” ao 

citar a voz de uma negra velha e como “disforme” ao descrever o corpo escravo e 

recorre ao símbolo do “vigor” para objetificar o negro a ser vendido.  

 Em Os Sertões, Euclides da Cunha registra o símbolo da loucura ao 

descrever os sertanejos nordestinos da região de Canudos como insanos ou então 

como doentes, mancos. Cunha carrega um olhar republicano sobre os pró-

monarquia, ou seja, os sertanejos são ideológica e biologicamente diferentes dos 

republicanos, isso porque o registro literário em Os Sertões irá resgatar uma visão 
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Darwinista da miscigenação, uma vez que os nordestinos são a mistura étnica do 

índio, do negro e do português, com isso carregariam todos os “defeitos” das duas 

primeiras etnias, sendo a contribuição de sua herança branca responsável por não 

serem completamente defeituosos.  

 Consequentemente, os sertanejos são simbolizados como “fracos” e 

“primitivos”. Lispector, em A Hora da Estrela, retoma o ethos nordestino na descrição 

das personagens. Ao que se refere ao corpo, temos a sujeira como símbolo 

recorrente, uma primitividade do agir que é constantemente reforçada pelo o outro. 

O registro retoma a deformidade citada por Euclides da Cunha e seus discursos se 

unem ao determinar que os sertanejos ou retirantes nordestinos são naturalmente 

“feios”. 

 A categorização do comportamento presente na segunda tabela desta sessão 

é fundamental para analisarmos o processo de recorrência da atribuição do mal ao 

outro com o passar do tempo. Inicialmente, na Carta ao Rei de Portugal, D. Manoel, 

temos o índio como selvagem, inofensivo, porém não civilizado, sendo 

constantemente simbolizado como animal; seja uma animal belo ou como um animal 

selvagem quando se é descrita alguma tribo inimiga. Além disso, são tidos como 

barulhentos, festivos, que não se apegam ou possuem respeito à moralidade dos 

dogmas cristãos aos realizarem seus ritos.  

 Alencar, em O Guarani, também associa os índios ao barulho. Souza (1993) 

nos orienta que tal perspectiva se dá em decorrência das crenças heterogênicas 

provenientes da heterodoxia dos ritos indígenas e os procedimentos sonoros 

utilizados. Validamos, portanto, que os fatores cronológico e espacial não são 

elementos que impedem a atualização da polaridade maligna do outro, o mal. Em O 

Guarani, grupos indígenas são descritos como “diabólicos”, “hereges”, “infames” e 

“medonhos”. Ao passo que em A Escrava Isaura, os negros escravos são 

adjetivados como “voluptuosos” e “vis”. Logo, se tal transmissão não é linear e 

atrelada aos fatores físicos, o que ligaria e reuniria os grupos minoritários indígena, 

negro e sertanejo em um denominador comum como polo negativo?  

 Acreditamos que a resposta estaria justamente na descrição comportamental, 

a qual inclui a posição e função social que cada grupo ocupou e ocupa até os dias 

atuais. Em O Mulato, por exemplo, os negros que são constantemente associados 

às doenças, são os negros que outrora eram escravos e que após abolição se 

encontram em mendicância. Em Os Sertões, por exemplo, os sertanejos nordestinos 
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que se opunham à república eram denominados como “decaídos”, “fracos”, 

“ignorantes”, “imorais”, “incivis”, “trapaceiros”. Ainda, são apontados os costumes 

folclóricos nordestinos como “lendas arrepiadoras”, “sacis diabólicos”, 

“malassombramentos”, “profecias esdrúxulas” e que seguiam um “messias insano”. 

 Tais designações retomam a fala de Souza (1993), na qual associa os ritos e 

costumes heterodoxos dos colonizados como uma prática infernal aos olhos do 

colonizador, no caso dos sertanejos de Canudos, temos um grupo sendo subjugado 

em um conflito ideológico. Ocorre, portanto, uma atualização da representação do 

mal e daqueles que permutam entre si tal polaridade, sendo o critério para tal, certa 

posição de subjugamento que os grupos sociais em questão ocupam. Com efeito, 

nota-se que o poder hegemônico que atualiza tais grupos estão em constante 

processo de manutenção de tal poderio, uma vez que constantemente atribuem 

denominações e práticas sociais que corroboram tal segmentação e manutenção do 

outro como inferior.  

 Tais confluências e alternâncias dos símbolos malignos através do tempo e 

do espaço estão condicionados ao que Durand (1996) metaforicamente nomeou de 

Bacia Semântica. São categorizações potamológicas a fim de retomar recorrências, 

ou trends do imaginário, isso porque a cultura realiza a memorização dos trends de 

maneiras diversas e estados variados. Ao memorizar, a cultura autoriza a 

reutilização manifestada pelo ressurgimento de modos diversos e símbolos. 

Conforme ocorre a reinjeção de informações, novos conhecimentos são modificados 

e atualizados. Essas informações fixam num todo sociocultural as bacias 

semânticas, que são identificadas pelos regimes imaginários.  

 Para Durand (1996, p.165), a bacia semântica de determinado imaginário é 

composta por seis trends : escoamento – separação das águas – confluências – 

nome do rio – ordenamento das margens (conceptuais ou ideológicas) – e, por 

último, declínio: meandros e deltas. O escoamento dará conta de pequenas 

correntes, que apesar de díspares têm algum ponto em comum; a separação das 

águas tange agrupamentos de correntes e disputas; confluência versará sobre 

afirmação e reconhecimento; nome do rio fará a tipificação de toda a bacia; 

ordenamento das margens refere-se à ordenação; e o declínio: meandros e deltas 

indicará a saturação e abertura a escorrências.  

 A aplicação para fins de verificação dos trends leva anos. Segundo Durand, 

podemos ver pelo recorte temporal do corpus que estamos diante de um 
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escoamento do imaginário polarizado do mal que foi manifestado pelas ações 

colonizatórias, que especificamente no Brasil separou as águas ao, inicialmente, 

encontrar os povos indígenas, estabelecendo correntes de disputa da forma de 

tratamento de tais grupos socioculturalmente subjugados.  

 Logo após o momento colonizatório, há a confluência do tratamento aos 

grupos minoritários, com a afirmação do poder europeu que se fixa sobre os negros 

africanos e sertanejos nordestinos, logo, estabelece-se uma tipificação de tais 

grupos, uma ordenação das ações que se reinjetam até a atualidade nas mais 

diversas formas de preconceitos e disparidades sociais e, por fim, o declínio que 

ainda não presenciamos.  

 Por fim, podemos afirmar que o imaginário cultural do mal, por meio de um 

rebaixamento imaginativo, suscita um imaginário social no qual a presença de 

grupos sociais hegemônicos são responsáveis pela manutenção ideológica e, 

consequentemente, da estratificação social, alocando nos grupos sociais não 

hegemônicos a polaridade do mal. Esta percepção não depende de fatores 

cronológicos ou geográficos, pois sua manifestação encontra-se justamente na 

existência do poder hegemônico detentor de tal rebaixamento, logo temos uma bacia 

semântica que atualiza e reinjeta os símbolos através do tempo e do espaço, 

estratificando a população trabalhadora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Observamos que o estudo do imaginário é fundamental e se faz 

extremamente relevante a todas as manifestações culturais, com os registros 

literários não é diferente. Ao considerarmos a literatura como um modo de 

reprodução e registro de uma época, estamos afirmando que as variantes e 

dinâmicas sociais estarão ali representadas na obra, pois o autor também é um 

agente social e está suscetível à subjetividade.  

 Este trabalho buscou, portanto, evidenciar como o imaginário do mal 

manifesta-se nos documentos literários brasileiros do século XVI ao XX. Para isso, 

lançamos mão da seleção qualitativa de excertos que contivessem elementos 

simbólicos atualizados a cada período histórico. Objetivamos, especificamente, 

constatar se há a ocorrência desse imaginário do mal associado aos grupos sociais 

minoritários, afim de compreender como tal imaginário se estratifica, alimentando 

ideologias hegemônicas. Quanto à hipótese central, consideramos que a 

contemplamos satisfatoriamente, pois como observado na análise do corpus 

literário, o imaginário do mal é fundante na construção das dinâmicas e registros 

literários selecionados, atualizando-se no decorrer do tempo histórico e aflorando 

bacias semânticas que reintroduzem e atualizam os símbolos de tal imaginário.  

 Ao analisarmos simbolicamente os registros, percebemos que ocorre um 

rebaixamento da potência imaginativa, tornando o imaginário em ideologias sociais 

que são responsáveis por subjugar grupos sociais específicos, neste caso, os 

grupos que estão em posição de servidão, de trabalho. Consequentemente, 

acarreta-se uma estigmatização que inicia-se nos índios, amplia-se para os negros 

africanos em situação de escravidão e estende-se aos sertanejos nordestinos. 

 Percebemos tal fato pela recorrência de símbolos semelhantes associados 

aos três grupos não hegemônicos em questão. Vale salientar que, inicialmente, há 

um olhar edênico sobre o índio, como na Carta ao Rei de Portugal D. Manoel, 

contudo, tal olhar se atualiza ao analisarmos a obra O Guarani, uma vez que a etnia 

indígena é um perigo aos portugueses e Peri, por mais que seja índio, comporta-se 

como um branco europeu. Posteriormente, em A Escrava Isaura e O Mulato, 

notamos que, dentre outros modos, os negros são reconhecidos como voluptuosos e 

animalizados, demonizados. Tal demonização e olhar depreciativo é estendido aos 

sertanejos nordestinos em Os Sertões e A Hora da Estrela, tendo não só seus 
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corpos como alvo, mas principalmente seus comportamentos e crenças como forma 

de coerção social. Frente a esses levantamentos, constatamos positivamente a 

hipótese deste trabalho.  

 A pesquisa mostra-se relevante aos estudos do imaginário e da cultura e, 

também, à educação, uma vez que lançou luz sobre as dinâmicas de manutenção 

de poder em um veículo de informação que está profundamente inserido na 

educação formal brasileira ao possuir tais títulos como obrigatórios no currículo da 

Base Comum Curricular nacional. Observamos que analisar tais registros do corpus 

literário é uma oportunidade de introduzir os estudos do imaginário no ambiente da 

educação básica e, principalmente, fomentar a leitura crítica e consistente da cultura 

e das forças hegemônicas que são responsáveis por inúmeras mazelas e que 

impactam diretamente em nossa vida em sociedade.  

 Por trás desse panorama, certificamos há permanência do imaginário cristão 

embutido na escola, ocorrendo uma transmissão cultural do valor cristão 

hegemônico, uma vez que a construção hegemônica percorre por diversos canais, 

um deles é a formação escolar, desaguando, como podemos observar neste 

trabalho, em um racismo estrutural. Isso porque, dado o caráter social do contexto 

de produção, ao registrar seu relato, o autor eterniza um recorte do imaginário social 

de sua época. Desse modo, o racismo estrutural deve ser sinalizado e discutido no 

âmbito escolar, corroborando para a não fomentação de tal prática. É urgente a 

necessidade de compreender os clássicos em sua plenitude cultural e social e 

adicionar às suas práticas de análise outros elementos e perspectivas teóricas que 

lancem luz aos grupos não hegemônicos neles contidos e às discussões das 

temáticas.  

 Diversas questões afloram do ensino crítico e cultural da implementação de 

tal manejo do ensino de literatura na instituição escolar: como ensinar literatura se 

os escritos desses grupos minoritários não estão disponíveis? Em qual nível o 

imaginário cristão contemporâneo pode impactar na recepção e estudo das obras 

por parte dos discentes? Há alteração de tal imaginário na contemporaneidade? 

Nesse ponto, constatamos que o estudo do imaginário cultural é uma abordagem 

fundante para um ensino contra-hegemônico e que abre espaço para investigações 

futuras.   

 Por fim, observamos que tal abordagem é um campo ainda fértil para os 

estudos do imaginário, deixando assim novas propostas que podem ser abarcadas 
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em estudos próximos, tais como ampliação do corpus literário a fim de 

aprofundamento e detalhamento das recorrências simbólicas na bacia semântica 

que comporta o imaginário do mal. 
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