
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: CULTURA, EDUCAÇÃO E 

LINGUAGENS - PPGCEL 

 

 

 

 

 

 

 

GILENO ALVES FERREIRA   

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRECONCEITO RACIAL NA OBRA O MULATO DE ALUÍSIO AZEVEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

2019 



 
 

GILENO ALVES FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRECONCEITO RACIAL NA OBRA O MULATO DE ALUÍSIO AZEVEDO 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens – PPGCEL, 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, 

como requisito parcial à obtenção do título de Mestre 

em Letras: Cultura, Educação e Linguagens. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Cleide de Lima Chaves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

2019 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Catalogação na fonte: Juliana Teixeira de Assunção- CRB 5/1890 

                                        UESB – Campus Vitória da Conquista - BA 

      

  F441p  

  

 Ferreira, Gileno Alves.       

                        O preconceito racial na obra O mulato de Aluísio Azevedo. / Gileno Alves 

Ferreira, 2018. 

                        102f. 

                     Orientador (a): Drª. Cleide de Lima Chaves. 

                     Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa 

de  

    Pós-graduação em Letras: cultura, educação e linguagens - PPGCEL Vitória da 

Conquista, 2018.                                                                                                                                                              

                         Inclui referências: f. 101 – 102. 

1. Preconceito racial. 2. O mulato – Aluísio de Azevedo. 3. Personagem 

Raimundo –  

2. O mulato.  I.  Chaves, Cleide de Lima. II. Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, Programa de Pós -Graduação em Letras: cultura, educação e 

linguagens- PPGCEL. III. T.                                                     

                                                                                         

                                                                                         CDD: 305.896081       

                                                                                        



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

GILENO ALVES FERREIRA 

 

 

O PRECONCEITO RACIAL NA OBRA O MULATO DE ALUÍSIO AZEVEDO 

 

 

 

 

Dissertação aprovada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Letras: 

Cultura, Educação e Linguagens, no Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pela seguinte banca: 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª. Drª. Cleide de Lima Chaves – PPGCEL – UESB 

(Orientadora) 

Departamento de História, UESB 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof ª. Drª. Avanete Pereira Sousa – PPGCEL – UESB 

Departamento de História, UESB 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Augusto Alves Silva – PPGLIN – UESB 

Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, UESB 

 

 

 

 

 

Vitória da conquista, 18 de Março de 2019 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, pela paciência e ensinamentos desde minha infância. Nada teria sido possível 

sem a sua efetiva participação. 

Aos meus honrados pais, Clementino José Ferreira (in memoriam), e Minervina Alves 

Ferreira (in memoriam), que muito lutaram pelo meu crescimento em todos os aspectos. À 

minha esposa querida, Rosana Silva Conceição, que sempre esteve ao meu lado. Às minhas 

filhas, Larissa Silva Alves e Lorena Silva Alves, das quais partiu a inspiração para retomar os 

estudos. A Caíque Pamponét Lucas e Tiago Silva Santos Souza, filhos adotados de coração 

pela grande amizade. Às minhas amadas netas: Amely Silva Pamponét e Elis Silva Alves que 

tanto me orgulho. Aos meus irmãos, Inês, Helena, Clemilton, Aládio (in memoriam), 

Lindaura, Neuza e Ilza, que, como eu, conhecem verdadeiramente a história de nossa família.     

Aos meus professores que, entusiasmadamente, contribuíram com minha formação 

acadêmica, na graduação em Letras, iniciando com: Zilda de Oliveira Freitas, que mui 

intensamente contribuiu com esse trabalho desde o início, Marcia do Couto Auad, Aline 

Pereira, André Luiz Faria, Tiago S. Larroudé de Man, Cristiane Guidetti, Rosângela 

Fagundes, Débora de Souza, Williane Silva, Sonilda Sampaio, Reinaldo Pinheiro, Mateus 

Silveira, Marcos Salviano, Sótero Medrado, Ana Sayonara Fagundes, Adriana Maria de 

Abreu Barbosa, Valéria Lessa Mota, Maria Afonsina, Marise De Santana, Marina Helena, 

Raimundo Matos, Rosana Ferreira, Marcos Aurélio, Zilda Silva, Izabel Silveira, Adelita 

Vieira Rêgo; na especialização “Curso de Pós-Graduação - Especialização em Literatura e 

ensino de Literatura‖, com a mesma intensidade inicial: Zilda de Oliveira Freitas, Raimundo 

Lopes Matos, Anísio Assis Filho, Adriana Maria de Abreu Barbosa, Maria Afonsina, 

Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho, Ana Sayonara Fagundes, Rosely Costa, Adilma Rocha 

Assis, Marcos Salviano e Valéria Lessa Mota; e no referente curso: à professora Cleide de 

Lima Chaves, cuja orientação, desde à saída do professor Raimundo Lopes Matos, avalio 

como excelente. Ao professor Raimundo Matos pela orientação inicial. Aos professores que 

fizeram parte do quadro das disciplinas: Kanavillil Rajagopalan, Graça Andrade, Cássio 

Roberto, Márcio Roberto, Luiz Otávio de Magalhães e Marília Flores. Ao professor Marcos 

Antônio Assis Lima, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens – PPGCEL, bem como toda a sua equipe, Aos professores Jorge 

Augusto Alves Silva – PPGLIN – UESB e Avanete Pereira Sousa – PPGCEL – UESB.  

Aos meus colegas, cada qual com o seu jeito especial, companheiros que me foram 

sempre pacientes e compreensivos. Ao confrade e amigo Elmo Jackson, com sua expressiva 



 
 

convicção acadêmica. Aos meus amigos, de modo geral, cujos nomes não constam nesse 

relatório por serem muitos, mas que, de diversas maneiras, ao longo da minha existência têm 

cooperado para com o meu desenvolvimento moral e intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sábio não é o homem que fornece as 

verdadeiras respostas, é quem faz as 

verdadeiras perguntas. 

(Claude Lévi-Strauss, 1964) 



 
 

RESUMO 

 

O trabalho aqui apresentado analisa o preconceito racial sofrido pelo personagem principal 

Dr. Raimundo na obra naturalista O mulato, do abolicionista Aluísio Azevedo, no que tange a 

natureza do sentimento segregacionista, lançado pela sociedade maranhense sobre o jovem 

mestiço recém-chegado da Europa. Busca-se compreender como se dá a referida 

discriminação em três seções: na primeira, a partir do contexto histórico que envolve a 

produção da obra entre décadas que antecedem e ulteriores à sua publicação, abordar a 

construção sociopolítica e o papel cientificista entre os anos de 1870 e 1930; na segunda, 

tratar do quadro relacional da cidade ludovicense com o autor: suas atividades profissionais 

desde suas caricaturas às tendências literárias da época; e na terceira seção, discutir o 

preconceito racial e suas motivações sobre o personagem com base em ocorrências de fala na 

obra, seguidas de quadros e gráficos quantificadores, acerca dos termos ―mulato‖ e ―cabra". 

Com uma leitura aprofundada da referida produção, sob o embasamento teórico-metodológico 

adotado, a pesquisa se constitui a partir do trabalho da historiadora Lilia Moritz Schwartz 

(1993), com sua obra O espetáculo das raças; Jean-Yves Mérian (2013), com Aluísio 

Azevedo: vida e obra (1857-1913); Josué Montello (1975), em Aluísio Azevedo e a polêmica 

d’O Mulato; Dr. Kabengele Munanga (1999), em seu livro Rediscutindo a mestiçagem no 

Brasil: identidade nacional versus identidade negra; Gilberto Freyre (2013), Zygmunt 

Bauman (1998), Norbert Elias & John L. Scotson (2000) e José Luís Fiorin (1998). Como 

resultado da referida pesquisa, propõe-se ter havido uma interpretação social do autor 

paulatinamente internalizada e moldada conforme sua indignação contra a escravidão. Aluísio 

de Azevedo se contrapunha àquela mentalidade coletiva desde sua infância. Destarte, o 

preconceito se dera por fatores como: a ascendência negra do mestiço, manifesto 

acentuadamente na pessoa de D. Maria Bárbara; pela aparência conspícua do mulato quase 

branco, sem lugar naquela sociedade, e por sua formação intelectual, o que gera um 

protagonismo heterofóbico no seio da comunidade, ansiosa pela sua partida. Raimundo, visto 

como uma ameaça, se choca com a sociedade que reage se articulando para ver o forasteiro 

longe de seu modo de vida, como afirma Bauman (1998).  

 

Palavras-chave: Preconceito; Aluísio Azevedo; O mulato.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

The work presented here analyzes the racial prejudice suffered by the main character Dr. 

Raimundo in the naturalistic work The Mulatto, by the abolitionist Aluísio Azevedo, 

regarding the nature of the segregationist sentiment, launched by the Maranhão society about 

the young mestizo recently arrived from Europe. It seeks to understand how this 

discrimination occurs in three sections: in the first, from the historical context that involves 

the production of the work between decades before and after its publication, approach the 

socio-political construction and the scientific role between the years of 1870 and 1930; in the 

second, to deal with the relational frame of the Ludovic city with the author: his professional 

activities from his caricatures to the literary tendencies of the time; and in the third section, 

discuss racial prejudice and its motivations about the character based on occurrences of 

speech in the work, followed by tables and quantification charts, about the terms "mulatto" 

and "goat." With an in-depth reading of this production, under the theoretical-methodological 

basis adopted, the research is based on the work of the historian Lilia Moritz Schwartz (1993), 

with his work The spectacle of the races, Jean-Yves Mérian (2013), with Aluísio Azevedo: 

life and work (1857) Gilberto Freyre (2013), Josué Montello (1975), Aluísio Azevedo and the 

Mulato controversy, Dr. Kabengele Munanga (1999), in his book Rediscovering 

Miscegenation in Brazil: National Identity vs. Black Identity; Zygmunt Bauman (1998), 

Norbert Elias & John L. Scotson (2000) and José Luís Fiorin (1998). As a result of this 

research, it is proposed to have a social interpretation of the author gradually internalized and 

shaped according to its unworthy will against slavery. Aluísio de Azevedo was opposed to 

that collective mentality since childhood. Thus, the prejudice was due to factors such as: the 

black ancestry of the mestizo, pronounced markedly in the person of D. Maria Bárbara; by the 

conspicuous appearance of the almost white mulatto, without place in that society, and by his 

intellectual formation, which generates a heterophobic protagonism within the community, 

anxious for its departure. Raimundo, seen as a threat, collides with the reacting society 

articulating to see the stranger away from his way of life, as Bauman (1998) states. 

 

Keywords: Preconception; Aluísio Azevedo;  The mulatto. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto o preconceito racial lançado sobre o personagem 

principal, Dr. Raimundo, na obra O mulato, do abolicionista Aluísio Azevedo. A pesquisa traz 

uma abordagem acerca do sentimento segregacionista lançado pela sociedade maranhense 

sobre o jovem mestiço, nascido no Brasil, enviado, desde criança, pelo pai a estudar na 

Europa e que regressa de Portugal, após formar-se em direito. Assim, apresenta a 

discriminação racial experienciada por um mulato, culto, filho de mercador português, rico e 

branco, e de mãe escrava, pobre e negra, de passagem pela cidade de São Luís do Maranhão, 

para desfazer-se de suas terras, deixadas por seu genitor. O desenrolar do romance evidencia o 

tratamento social que envolve a vida e a morte deste homem que, planejando instalar-se no 

Rio de Janeiro e seguir carreira de advogado, obriga-se a incluir em seu projeto de vida sua 

prima Ana Rosa por quem se apaixona. Por fim, o trabalho foca o posicionamento 

segregacionista de toda a sociedade, sobretudo da avó da moça, integrante da elite 

maranhense, que colabora na expulsão do jovem advogado, levando-o à morte.     

Objetiva-se, de modo geral, analisar em O mulato, a questão do preconceito sofrido 

pelo personagem principal Dr. Raimundo, em como ocorre a discriminação que o conduz à 

morte. De modo específico, objetiva-se abordar acerca do preconceito e discriminação na 

sociedade ludovicense oitocentista e refletir sobre as diferenças entre grupos e indivíduos 

naquele contexto social.  

Quanto ao embasamento teórico-metodológico, o trabalho se norteará com mais de 

uma linha, a saber, a historiográfica, com a historiadora Lilia Moritz Schwartz, em sua obra O 

espetáculo das raças; Jean-Yves Mérian, com Aluísio Azevedo: vida e obra (1857-1913); a 

jornalística, com Josué Montello em Aluísio Azevedo e a polêmica d’O Mulato e a 

antropológica, com o Dr. Kabengele Munanga, em seu livro Rediscutindo a mestiçagem no 

Brasil: identidade nacional versus identidade negra, e outros.  

O trabalho de análise compreende três seções: a primeira consiste em uma 

abordagem do ponto de vista sociológico, tomando o contexto histórico que envolve a 

produção da obra entre décadas que a antecedem e décadas posteriores à sua publicação; na 

segunda seção tem-se uma apresentação do trabalho naturalista, uma exposição do quadro 

relacional da cidade ludovicense com o autor, bem como suas atividades profissionais desde 

suas caricaturas às tendências literárias da época, a receptividade do seu trabalho pela 

sociedade e o viés da crítica; na terceira seção, discute-se o preconceito racial sobre o 

personagem Raimundo, como ocorre a discriminação e suas motivações. Com base em 
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ocorrências de fala na obra, em quadros que expõem excertos descrevendo o preconceito 

sobre Raimundo, seguidas de gráficos quantificadores, versa-se acerca dos termos 

empregados com preconceitos por personagens antagônicas ao mulato, seus significados e 

repercussões no período. 

Com uma leitura aprofundada da obra, inserida nos seus contextos imediatos, coloca-

se, no âmbito do literário, o naturalismo, energizado pelas ciências naturais, pelo positivismo 

de Auguste Comte (1798-1857), o determinismo e o darwinismo, com a lei da seleção natural, 

teorias difundidas na segunda metade do século XIX. Assim, o foco é o personagem 

Raimundo, a partir da compreensão daquele momento de que o homem é um produto do seu 

tempo e do seu espaço. 

Conclui-se que refletir sobre as diferenças entre grupos e indivíduos no contexto 

sociopolítico do Brasil, no século XIX, em pesquisa sobre o preconceito racial na obra 

azevediana, constitui aqui uma oportunidade de compreensão acerca do pensamento 

oitocentista no que tange a abolição e suas concepções; o cientificismo e suas estratégias; o 

posicionamento do autor de O mulato e sua devoção pelo positivismo; e, especialmente, no 

tocante ao recorte da obra, como objeto do referido estudo, o ressentimento social do povo 

maranhense. 

Trata-se de um tema sobremodo relevante porque aborda o preconceito racial em um 

personagem de uma obra escrita no século XIX, mas que, respeitando os devidos limites e as 

diferenças de época e de geografia, no entanto, ainda se percebe no terceiro milênio, 

perpassando por camadas diversas de nossa sociedade. Assim, faz-se importante por não ser 

estanque na obra em seu período de produção, mas por estar presente, apesar das diferenças 

de proporção, também hoje no Brasil e no mundo. A sua grande relevância permanece atual, 

pois o preconceito racial se faz presente nos dias atuais nos diversos estratos da sociedade 

brasileira. 
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1 DISCUTINDO A MESTIÇAGEM NO BRASIL OITOCENTISTA 

 

1.1 Um espetáculo entre o negro e o branco no século XIX  

 

A presente subseção objetiva analisar o processo de construção sociopolítica, entre 

os anos de 1870 e 1930, preponderantemente a partir do trabalho da historiadora Lilia Moritz 

Schwartz, em sua obra O espetáculo das raças; tratando da tentativa das elites do Brasil em 

esboçar um projeto de identidade nacional brasileira envolvendo as contribuições do índio e 

do negro africano de maneira pejorativa e exaltando as do branco europeu. Busca-se 

compreender acerca da visão literária de Aluízio de Azevedo e de sua relação com a cidade de 

São Luiz no tocante à construção de significado em seu trabalho escrito. Outrossim, refletir 

sobre o poderio da ciência oitocentista no país, suas estratégias e seu espírito de segregação 

manifesto pelas teorias ideológicas em disseminação naquele período.  

O romance O mulato, do abolicionista Aluísio Azevedo, é uma obra naturalista que 

marca o início do período no Brasil. Apesar de ser esta, entre literatos, uma concepção 

corrente, de acordo com Jean-Yves Mérian (2013, p. 575), ―nessa obra de transição, as 

convicções naturalistas que Aluísio Azevedo manifestava em suas crônicas de jornal não 

estão presentes com a mesma nitidez. Mas este romance marca a transição entre o romantismo 

e o naturalismo.‖. Entre estes, encontra-se o realismo, em cujo domínio literário, nascia-lhe, 

em oposição, nova tendência, a saber, o naturalismo. 

Segundo Mérian, São Luís do Maranhão, com respeito a polêmicas relacionadas ao 

realismo e o naturalismo na literatura, não escaparia à influência dessas concepções literárias. 

De Portugal, navios traziam as mais recentes publicações de romances em Lisboa e França. 

Inicialmente, poucos se interessavam por essas novidades. Tinha-se nas obras românticas 

ainda uma representação local do consumo literário. Jornais vindos do Rio de Janeiro 

informavam sobre o que vinha acontecendo concernente às novas tendências, em que o termo 

―realismo‖ era considerado ultrapassado e o Naturalismo como um conceito que se afirmara 

com certa contribuição da Revista Brasileira, que se colocava como espaço de debates. Silvio 

Romero (1851-1914), em todos os números, defendia os naturalistas, enquanto Machado de 

Assis (1839-1908) opunha-se ao novo conceito com artigos e a publicação de sua obra realista 

Memórias póstumas de Brás Cubas. Entrementes, ―A difusão das novas ideias na literatura 

estava ligada a um intenso esforço de propaganda em favor das filosofias determinista, 

evolucionista e positivista.‖ (MÉRIAN, 2013, p. 177). 
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N‘O mulato narra-se acerca da sociedade são-luisense em que um garoto, Raimundo, 

aos cinco anos de idade, filho de mercador português rico e branco, José Pedro, e de mãe 

escrava pobre e negra, Domingas, é enviado pelo pai para estudar na Europa. Nesse ínterim, 

seu pai, morto pelo padre da comunidade, deixa-lhe sua herdade. Após vinte e um anos, já 

formado em Direito no exterior, o rapaz retorna ao Brasil, em São Luís do Maranhão, para 

desfazer-se das terras, deixadas pelo genitor. Raimundo, planejando partir para o Rio de 

Janeiro e seguir sua carreira jurídica, obriga-se a incluir em seu projeto de vida a prima Ana 

Rosa por quem se apaixona ao instalar-se em casa de seu tio Manuel Pescada, irmão de seu 

pai. A partir de então, o sentimento segregatório por parte de toda a sociedade, sobretudo da 

avó da moça, D. Maria Bárbara, que integra a elite maranhense, se projeta como uma ideia 

fixa contra o jovem mestiço. Enreda-se então, em um processo de preconceitos e 

perversidades, um diabólico plano para impedir que o Dr. Raimundo saiba sobre sua 

descendência e o que ocorrera com seus pais. Assim, a trama que resulta na morte do jovem 

advogado por um concorrente à mão da moça, Luís Dias, empregado de Pescada, tem como 

mentor o mesmo assassino de seu pai, o Cônego Diogo. 

A trama macabra contra o Dr. Raimundo se dá quando, de volta à cidade de São Luís, 

apresentando-se culto, formado no exterior, o jovem advogado, de excelente aparência, vindo 

pomposamente da Europa, declara estar no lugar apenas de passagem, com pretensões de 

vender o que herdara de seu pai e iniciar sua carreira de direito na cidade do Rio de Janeiro. 

Gilberto Freyre utiliza-se do termo ―Mulatos cor de rosa‖, em sua obra Sobrados e mocambos 

para chamar a atenção sobre a maneira singular com a qual eram tratados certos escravos por 

seus senhores.  

Esses mulatos cor-de-rosa, alguns louros, olhos azuis, podendo passar por brancos 

em lugares onde não soubessem direito sua origem, não foram raros no Brasil do 

século XIX. A favor da transferência deles do número dos escravos para o dos livres 

ou da sua ascensão social, de ―pretos‖ para ―brancos‖, houve sempre poderosa 

corrente de opinião, ou antes, de sentimento. Isto desde o século XVIII. Em 1773 já 

um alvará del-Rei de Portugal falava de pessoas ―tão faltas de sentimento de 

humanidade e de religião‖ que guardavam, nas suas casas, escravos mais brancos do 

que elas, com os nomes de pretos e de negros (FREYRE, 2013. p. 461).   

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, nascido no Maranhão a 14 de abril de 

1857, muito cedo demonstra a sua vocação no campo das letras. Contudo, ―Descobrimos 

também a expressão dos primeiros gostos artísticos de Aluísio Azevedo: a pintura e os 

arranjos de cenário‖ (MÉRIAN, 2013, p. 48). Aos 19 anos muda-se para o Rio de Janeiro com 

o objetivo de aprimorar-se na área de desenho e pintura. Trabalha como caricaturista para 

jornais e, na Escola de Belas-Artes, estuda durante um ano. Em 1879, retorna ao Maranhão 

devido ao falecimento de seu pai. Entre os anos de 1880 a 1881, contra os jornais católicos, 
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milita na imprensa de São Luís com A Pacotilha (1880) e O Pensador (1880). Por ser um 

escritor envolvido com as questões sociopolíticas e desde muito jovem observar em sua 

cidade, São Luís do Maranhão, a escravidão e o racismo, ainda no ano de 1881, com pouco 

mais de 20 anos de idade, com seu espírito crítico, publica o seu segundo romance, O mulato, 

marcando o naturalismo no Brasil.  

No final do século XIX, de acordo com o discurso racial fluente no país, as 

características físicas eram critérios que classificavam o indivíduo em sua descendência racial 

e, por conseguinte, em seu estrato social. O protagonista do romance O mulato, Raimundo, 

teria irrefletidamente aprovada a sua inserção na mais elevada esfera elitista daquela 

comunidade, pois o seu biótipo seria semelhante aos da gente daquele meio. Azevedo traz à 

reflexão, conforme Jean-Yves Mérian (2013, p. 248), que, embora o título de sua obra seja ―O 

mulato‖, seu trabalho não se refere apenas ao destino de um sujeito, mas a toda sociedade 

ludovicense que neste representa um papel. Antes do personagem principal, um personagem 

coletivo é apresentado ao leitor, como um espaço de conflito onde ocorre toda a trama. Essa 

coletividade é o ambiente, que é minuciosamente descrito nos dois primeiros capítulos, 

compreendendo um sistema de relações que desde sempre atormentara o autor.  

A crítica de ordem social, na urdidura do romance e nos seus elementos intervalares 

ou acessórios, não se restringe, n‘O mulato, ao preconceito de cor e ao clero – 

estende-se a toda a cidade, naquilo que São Luís então apresentava como susceptível 

de reparo, principalmente nos tipos, nas tradições e nos costumes (MONTELLO, 

1975, p. 50). 

 

A partir da pergunta de pesquisa do referido trabalho ―Como se dá o preconceito 

racial contra Raimundo na obra O mulato de Aluísio Azevedo?‖ faz-se necessário aqui 

inicialmente uma abordagem sobre o contexto histórico que envolve a produção da obra 

décadas antes e décadas após a sua publicação. A visão que se tinha do índio, do negro e do 

mestiço no Brasil do final do século XIX e início do XX é aqui abordada observando o 

pensamento cientificista internalizado por camadas distintas da sociedade.  

O Brasil, no século XIX, concernente ao aspecto fenotípico dos seus habitantes, 

expunha a necessidade de se criar uma identidade nacional. De acordo com a antropóloga e 

historiadora Lilia Moritz Schwarcz (1993) o país, aos olhos dos viajantes que aqui chegavam, 

seria um laboratório das ―raças humanas‖. Tornara-se o paraíso dos naturalistas. Nomes como 

Gustave Aimard (1818-1883), Louis Agassiz (1807-1873) e o Conde Arthur de Gobineau 

(1816-1882) compartilhavam do entendimento de que não poderia existir em parte alguma o 

fenômeno da miscigenação. Naturalistas, médicos e juristas, entre si, disputavam posições em 

suas áreas de atuação que paulatinamente se entrelaçavam na busca por soluções cada vez 
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mais distantes da realidade. Nesse sentido, orientados pelos discursos ideológicos europeus, 

era consensual a ideia de que a mistura entre indivíduos de origem europeia, ―brancos‖, com 

negros e/ou índios seria a razão das moléstias e produziria um genótipo irreversivelmente 

débil e aquém das capacidades físicas e intelectuais da espécie humana.  

Segundo a autora (1993), o país dos trópicos era visto como o universo das 

miscigenações raciais. Do ponto de vista do médico João Batista Lacerda (1846-1915), então 

diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, a questão se resolveria embranquecendo a 

nação, como declara sua tese apresentada ao 1º Congresso Internacional das Raças, em 

Londres, para o qual foi convidado a participar em julho de 1911. Com título expressamente 

declarativo ―Sur les métis au Brèsil‖, ―o Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento em um 

século sua perspectiva, saída e solução (LACERDA, 1911)‖, o representante de ―um típico 

país miscigenado‖ argumenta com positividade. O estudo tinha reproduzido como abertura 

um quadro de M. Brocos, pintor da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, com a legenda: 

―Le nègre passant au blanc, à la troisième generation, par l‘effet du croisement des races‖. 

Remontava, então, o autor, sob um prisma imagético, além de argumentações, as perspectivas 

do período, fazendo uma alusão às teorias do branqueamento das populações no Brasil. 

 

 

Figura 1: Modesto Brocos, A redenção de Cã, 1895, Óleo sobre tela, 199 × 166, 

Museu Nacional de Belas Artes, (SCHWARCZ, 1993. p. 12). 
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Ao longo de um século, o Brasil estaria, segundo o que propunha João Batista Lacerda 

(1911), completamente branco, como representa a imagem da criança no quadro. Destarte, a 

visão do branqueamento ganha contornos artísticos, marca o período e profetiza um Brasil 

liberto do considerado como maior de seus males. Logo, se disseminava uma proposta que se 

esboçava cotidianamente no quadro social com pinceladas positivistas em cuja vontade de 

verdade se desconhecia oposição à altura, ―O positivismo, após dez anos, havia contaminado 

vários meios sociais: intelectuais, médicos, engenheiros, militares, um setor significativo do 

que era a elite urbana‖ (MÉRIAN, 2013, p. 293). Tinha-se, desse modo, através da via 

artística visual, a ―recomendação‖ de que o negro veria sua prole alcançar o mundo dos 

brancos. A família representada na obra do pintor mostra-se, sobretudo, pela matriarca negra, 

agradecida à ciência pelo engenhoso resultado.    

Do ponto de vista vocacional, observando o emprego do referido elemento pictórico 

como propagador das ideias positivistas, vale ressaltar que havia uma relação de contiguidade 

entre as personagens criadas por Aluísio e seu dom artístico-visual. O autor via em sua 

produção literária também a oportuna possibilidade de continuar lidando com sua habilidade 

em manipular traços e cores como anteriormente em seus desenhos e pinturas. Aluísio, 

envolvido nos debates abolicionistas e na formação de um caráter identitário brasileiro, 

caricatura uma sociedade enferma pelo conservadorismo escravocrata e clerical. O mulato, 

proposto em sua literatura, desenhado ao gosto do cientificismo, ornado aos frios tons da 

Europa, informa, enquanto fonte histórica, acerca da tentativa de representação do negro no 

contexto de transição entre a escravidão africana e a abolição, ocorrida em 1888, sete anos 

após a publicação do romance em análise.   

Todavia, da perspectiva de Mérian, da edição inaugural de O mulato de 1881 para a de 

1889 é possível notar certo exercício de desapego interior. De início, o quadro em que se 

desdobra toda a ação da narrativa denuncia fortes sentimentos do autor com relação ao 

romantismo. O lirismo e o complexo bucólico com os quais a natureza é descrita, sobretudo 

no tocante à floresta tropical, o aponta seduzido pelo esplendor das paisagens.  

A noite exalava da floresta como uma nuvem medonha que se eleva cheia de 

fantasmas e terrores. Havia uns restos de claridade do dia e já um balbuciar confuso 

de trevas.  

Nos lugares perto do Equador como no Maranhão, os dias e as noites são sempre do 

mesmo tamanho. As vezes já brilha a lua com a altivez de um novo monarca que 

inspeciona seus domínios, e o céu ainda está ensanguentado da púrpura do último 

sol, que se esconde no horizonte como um rei caído e envergonhado. São belos os 

crepúsculos do norte do Brasil! São os mais belos do mundo.  

José, cheio de pavor, entalado na agonia suarenta de seu remorso, assistia sem 

apreciar a um espetáculo esplêndido: no poente descambava o sol e com seus 

últimos raios retocava, com a minuciosidade de um bom paisagista, todo o campo, e 

as nuvens de tons quentes e vigorosos. Desse lado tudo mostrava uma face 
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avermelhada e fugaz, ao passo que do lado oposto uma claridade muito fresca e 

doce, a claridade da lua, debuchava no horizonte o perfil duvidoso das carnaubeiras 

e dos pindovais (AZEVEDO apud MÉRIAN, 2013, p. 257). 

Aluísio, na primeira edição de O Mulato, ainda se encontra imaturo para se afastar do 

romantismo, o que jamais lhe ocorreu completamente. Todavia, até a edição de 1889, 

aperfeiçoa a sua relação com os naturalistas. 

De acordo com Schwarcz (1993), importa apresentar uma história da ciência 

brasileira, de suas ideias e persistências como canalizadora de um processo dinâmico de 

reconstrução de modelos e conceitos.   

[...] interessa compreender como o argumento racial foi política e historicamente 

construído nesse momento, assim como o conceito raça, que além de sua definição 

biológica acabou recebendo uma interpretação sobretudo social. O termo raça, antes 

de aparecer como um conceito fechado, fixo e natural, é entendido como um objeto 

de conhecimento, cujo significado estará sendo constantemente renegociado e 

experimentado nesse contexto histórico específico, que tanto investiu em modelos 

biológicos de análise. O que se pode dizer é que as elites intelectuais locais não só 

consumiram esse tipo de literatura, como a adotaram de forma original. 

(SCHWARCZ, 1993. p. 17-18). 

O conceito raça para o escritor Aluísio Azevedo constitui, no momento em que 

antecede as suas principais produções, o objeto singular de suas atividades no campo social. 

Em ―O Pensador‖ (1880) e ―Pacotilha‖ (1880) o difícil combate no enfrentamento aos setores 

escravagistas ganhou com a obra O mulato, a oportunidade de transmitir um ideário 

abolicionista, sob o viés da racialidade, na pessoa do mulato Raimundo. Engajado na luta pela 

abolição da escravatura, Aluísio destaca o ponto central de suas discussões sinalizando para a 

delimitação do lugar em que se situaria os descendentes dos escravizados no Brasil.  

Todavia, segundo Mérian, a abolição para Aluísio se constitui como uma necessidade 

que envolve prioritariamente o crescimento do Brasil rumo à civilização. Os sentimentos 

cotidianos dos que são oprimidos pela escravidão não são uma preocupação para o escritor, 

pois suas perspectivas dizem respeito aos brancos. ―Neste ponto ele se inscreve perfeitamente 

na abordagem dos teóricos da abolição segundo a definição de Otávio Ianni.‖ (MÉRIAN, 

2013, p. 284). 

Se o abolicionismo foi um fenômeno político aparentemente orientado em benefício 

dos cativos, e apesar das manifestações exteriores nessa direção, ele foi 

essencialmente um movimento organizado e liderado pelos cidadãos livres, brancos, 

mulatos ou negros. No contexto histórico-econômico em que se manifestou, precisa 

ser considerado um fenômeno ―branco‖, em nome do negro. Lutando pela abolição 

do trabalho escravizado, os brancos lutavam em benefício dos seus próprios 

interesses, conforme estavam consubstanciados ou poderiam objetivar-se num 

sistema econômico-social fundado no trabalho livre. Por isso é que o abolicionismo 

foi uma revolução ―branca‖, isto é, um movimento político que não se orientava no 

sentido de transformar, como se afirmava, o escravo em cidadão, mas transfigurar o 

trabalho escravo em trabalho livre. (IANNI apud MÉRIAN, 2013, p. 284, 285). 
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De acordo com a historiadora Emília Viotti da Costa (2008), nesse período, com 

estradas de ferro em atividade, o trabalho livre seria muito mais interessante do que a mão de 

obra escrava. Ao fazendeiro, as condições tornaram-se favoráveis empregando em suas 

fazendas trabalhadores livres. Até porque, aumentavam os preços dos escravos, ao passo que 

mais oneroso se tornava mantê-los cativos. 

Pouco a pouco, alguns fazendeiros começaram a perceber que o trabalho livre podia 

ser mais vantajoso do que o escravo. José Vergueiro, por exemplo, publicava em 

1870 um artigo em um jornal de grande circulação em São Paulo, demonstrando que 

o trabalho dos colonos era mais rendoso do que o dos escravos. Cem escravos, 

argumentava ele, importam em 200 contos de réis, pelo menos. Com esse capital, 

seria possível obter trabalhadores livres. Computando-se o custo do escravo – as 

despesas com alimentação, vestuário, assistência médica e juros sobre o capital 

empatado -, as despesas chegavam, em alguns casos, a ser superiores às 

correspondentes ao salário de um trabalhador livre. Por que então continuar 

investindo capitais em escravos? (COSTA, 2008, p. 68). 

Pintar essa realidade, diante do tenso clima de agitação em que se encontrava a vida 

social maranhense, era para Azevedo uma questão primordial, pois demandaria toda a sua 

aversão à escravidão e, sobre esta, o posicionamento político da igreja. O sistema de valores 

concebido pela elite intelectual adotava o termo raça como sendo o novo aspecto discursivo 

norteador, embasado no determinismo e no positivismo. Pela óptica literária de Aluísio, o 

mesmo termo seria chave na disseminação de um movimento que fervilhava nas mentes 

abolicionistas.  

Fazia-se necessário, nessa conjuntura, segundo Schwarcz, que se estabelecesse 

diferenciados critérios de cidadania para que se pudesse justificar um complexo jogo de 

interesses que se articulava. As teorias raciais viabilizavam os interesses das classes 

dominantes, proporcionando soluções de base científica para a transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre, mantendo a população ex-escrava à margem ou submetida às elites. 

Porém, por outro lado, comprometiam a elaboração de um projeto nacional que, com 

urgência, se mostrava necessário.  

Nessa ambivalência, encontrava-se simultaneamente o aceitar as diferenças 

congênitas do ser humano e elogiar o cruzamento entre as ―raças‖. A saída encontrada, dada a 

sua emergência, pois a população já era bastante miscigenada, consistiu em equivocadas 

associações: acatava-se, do darwinismo social, a ideia da hierarquia natural nas diferenças 

raciais, sem uma problematização acerca das complicações geradas pela miscigenação; 

sublinhava-se, dos postulados do evolucionismo social, que as raças humanas não se 

conservam mas, sempre em evolução, se aperfeiçoam, suprimindo o pensamento de que a 

humanidade é una, e, em teorias excludentes, buscava-se obter sucesso na transformação de 

modelos de custosa receptividade. Assim, esses ―homens de ciência‖ se autopromoveram 
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líderes na tentativa de encontrar para o Brasil uma saída, com a utilização dessa ciência 

determinista e positiva. 

Desse modo, esses intelectuais, cientistas formados por esses pensamentos 

engendrados ideologicamente, veiculavam, cada qual em sua área de atuação, suas ideias nas 

diferentes instituições em que lidavam com o tema. O desafio era apresentar os benefícios e 

soluções do branqueamento e a difícil montagem de uma solução nacional que viesse 

contemplar as necessidades elitistas, em meio a iminente concretização do processo 

abolicionista. 

É nesse ínterim que Aluísio Azevedo toma a empreitada, do ponto de vista da crítica 

social, de pintar o quadro elitista ludovicense, denunciando o fato de serem os mestiços, 

naquele contexto histórico, rejeitados, ainda com maior rigor do que os negros, uma vez que o 

cerne da problemática escravidão/abolição se constituía, para as elites, não pelas relações 

culturais, trabalhistas, religiosas ou qualquer aspecto similar entre escravo e senhor, mas pelo 

resultado do cruzamento entre o dito ―branco‖ com negros e/ou índios. Ser negro, 

dissociadamente de qualquer característica que compunha o indivíduo de ―raça pura‖, 

―branco‖, sob o entendimento do determinismo positivista, no tocante à sua biologia, não 

caracterizava socialmente maior crime do que descender desse amálgama. 

Cada um desses intelectuais cientificistas envolvidos tinha para si, apesar das 

críticas, a convicção de estar ditando o futuro do país. ―Resta retornar aos anos 70 e buscar 

nesses homens, em seus centros, nos modelos raciais selecionados, e nos conceitos de raça, 

cidadania, povo e nação por eles elaborados, elementos privilegiados para entender mais um 

momento em que se redescobria esse mesmo país‖ (SCHWARCZ, 1993. p. 22).  

Com respeito à origem social dos intelectuais, estes atuavam em um contexto onde 

viviam proprietários de terras e sua parentela e buscavam legitimar seu posicionamento 

científico junto às instituições de saber de que faziam parte. Entretanto, a complexidade em 

torno desses grupos se acentua ao passo que a própria sociedade brasileira ganha novas 

características como a urbanização, o movimento imigratório e a nova configuração das elites, 

com interesses diversificados. Doravante, estaria em jogo a estabilidade de uma hierarquia 

social já, há muito, enraizada. Elites de fazendeiros em contraposição a um grande número de 

escravos e uma pequena classe média urbana politicamente se digladiavam. 

Estrategicamente, Aluísio propõe, em sua literatura, um mestiço que apresenta todas 

as suas faculdades em equilíbrio e excelente aptidão física. Ou seja, a representação de um 

resultado positivo da experiência do cruzamento entre raças humanas chamaria atenção do 

leitor também para o fato de um descendente de negro tornar-se protagonista no universo 
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literário. De outro modo, quais chances haveria de, por meio da experiência literária, 

representar a população negra e seus descendentes? As características descritas do Dr. 

Raimundo exprimem um tipo humano que, apesar de refletir o amálgama considerado 

criminoso, por ser mestiço, coaduna com a ideia de progresso na aplicação do princípio do 

branqueamento. 

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 crespos; 

tez morena e amulatada, mas fina; dentes claros que reluziam sob a 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. Tinha os gestos bem 

educados, sóbrios, despidos de pretensão, falava em voz baixa, distintamente sem 

armar ao efeito; vestia-se com seriedade e bom gosto; amava as artes, as ciências, a 

literatura e, um pouco menos, a política. (AZEVEDO, 1964, p. 18). 

A questão abolicionista é levantada de modo sutil através dessa exposição literária em 

que se vislumbram os benefícios que poderiam existir por meio da ciência com a 

aplicabilidade da teoria do branqueamento. Por meio de um personagem central, cujo 

conhecimento de sua própria origem lhe é negado às últimas circunstâncias, o autor chama a 

atenção para o fato científico em voga, cuja necessidade, para a libertação da nação que jazia 

sob a égide da igreja e dos interesses escravocratas, fazia-se notória a todos. 

Os anos 1870 constituíram-se em um marco, haja vista que de Capistrano de Abreu 

(1853-1927) a críticos radicais como Silvio Romero (1851-1914), contemplava-se como 

sendo um novo começo, uma nova era. 

Até 1868 o catholicismo reinante não tinha sofrido nessas plagas o mais leve abalo, 

a philosophia espiritualista a mais insignificante oposição; a autoridade das 

instituições monárquicas o menor ataque serio por qualquer classe do povo, a 

instituição servil e os direitos tradicionais do feudalismo a mais individual 

opugnacção, o romantismo com seus dons enganosos e encantadores cismares a 

mais apagada desavença... De repente um movimento subterrâneo que vinha de 

longe, a instabilidade de todas as cousas se mostrou e o sofismo do Imperio aparecce 

com toda a sua nitidez... Na politica é um mundo inteiro que vaccila. Nas regiões do 

pensamento teórico o travamento da peleja foi ainda mais formidável, porque o 

atraso era horroroso. Um bando de idéias novas esvoaçava sobre nós de todos os 

pontos do horizonte...(Romero, 1926:XXIII-IV, apud SCHWARCZ, 1993. p. 27). 

A década de 1870 deu início ao forte movimento abolicionista e republicano no Brasil 

e que antecedeu ao surgimento daquela que seria a primeira obra realista-naturalista brasileira. 

Na abertura do decênio subsequente, articularia Aluísio os últimos ajustes de composição da 

obra O mulato.   

Todavia, vale ressaltar que esse feixe complexo de relações, composto por teorias 

cientificistas, ataques à religião, modelos políticos, regime de trabalho e a literatura, seria a 
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preparação para um novo tempo que efetivamente demandaria uma elite intelectual nova. 

Esta, que já se alinhara ao pensamento liberal assume, assim, o discurso científico do 

evolucionismo como modelo de análise social. Conforme Schwarcz (1993), o Brasil entra no 

limiar dessa década de 70 no campo político imperialista europeu, com o discurso 

determinista evolucionista no sentido de explicar as diferenças internas. Com esse 

―imperialismo interno‖, passava então o país de objeto a sujeito de seu próprio argumento, 

concomitantemente com a barganha conceitual de diferença social para variação racial. 

Explicava-se o atraso do Brasil no mundo ocidental pelo viés que colocava negros, 

trabalhadores, africanos, escravos, ex-escravos e seus descendentes como inferiores, classes 

perigosas, como via Silvio Romero, ―objetos de sciencia‖, à disposição de teorias como o 

evolucionismo social, o social-darwinismo, o positivismo e o naturalismo. Este, dotado do 

aparelho discursivo do modelo realista de literatura, esforçava-se em estender seus braços a 

uma abrangência cuja parte socialmente desprestigiada assume seu papel.  

O Naturalismo, em 1870, surgia na Europa com a publicação do livro Germinal do 

escritor francês Émile Zola. Tanto na literatura quanto na pintura ou no teatro, a manifestação 

desse movimento constituía-se essencialmente pelas mesmas características: o exacerbado 

cientificismo que açambarcava manifestações culturais no ímpeto de se autopromover em 

todo o mundo, transformando o homem e o meio social em experiência científica, como 

objetos; linguagem simples, contudo detalhada, minuciosamente descritora de abordagens 

severamente críticas; predileção de temas pelo teor polêmico e controverso como desejos 

sexuais animalescos, homossexualidade, crimes, miséria, adultério e toda sorte de assuntos 

ligados aos problemas sociais. No intuito de transformar a sociedade, preponderantemente por 

meio de seus textos, a escola de denúncia dos problemas sociais que se instauram nesse 

período.  

David Knight (1986), citado por Schwarcz, denomina como ―século da ciência‖ um 

período que compreende de 1789 a 1914, como ele mesmo acentua ―século da fé e da 

inocência‖. A fé por conta dos resultados das experiências e a inocência pela quase cega 

crença em seus diagnósticos e nas rigorosas previsões. O que chega ao Brasil, nesse sentido, 

não provém das constatações de Émile Durkheim e/ou Max Weber, do campo sociológico, 

mas aqui é consumida uma literatura em cujo modelo se assenta o evolucionismo e o social-

darwinismo. A elite brasileira, leitora assídua dessas produções, em especial, o cerne da classe 

dominante monárquica, buscava, nos últimos anos do Império, destacar e encontrar elementos 

que pudessem diferenciá-la das repúblicas latino-americanas, em civilidade e conhecimento, 

contudo, antes como moda e depois como prática e produção. Como moda, tem-se que o 
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cientificismo entra no país pelo viés literário mais diretamente que pelo viés da própria 

ciência, com seus personagens marcados pelas convicções deterministas e conclusões teórico-

científicas raciais do período. 

Lembremos a importância da contribuição de Aluísio Azevedo como jornalista, em 

O Pensador, para o debate de ideias que teve lugar em 1880-1881 em São Luís do 

Maranhão. Desde essa época ele dava provas de um conhecimento relativamente 

extenso das teorias filosóficas e científicas em voga, dissertando sobre Taine, 

retomando as ideias deterministas de Darwin, desenvolvendo as teorias sociais de 

Comte e de Spencer. Estes exercícios acadêmicos não provam que ele tenha tido um 

conhecimento profundo dessas obras, mas sim noções suficientemente precisas para 

expor seu sistema de pensamento. Isso parece provar que sua educação filosófica era 

mais extensa que sua educação literária. Infelizmente não dispomos de crônicas 

escritas por ele após 1881, o que teria permitido que avaliássemos a evolução do 

pensamento do romancista no plano filosófico. As ideias que ele defendia em 1880-

1881 podem ser encontradas em seus romances naturalistas (MÉRIAN 1988, p. 48). 

No que diz respeito à imaginação do autor de O mulato, tem-se que, muito antes dessa 

produção, havia constante inquietação e insatisfação com a realidade imposta. Com base no 

que observara ainda muito jovem, em sua cidade natal, um espírito criativo associado à 

aversão que passara a ter pela covardia dos opressores escravistas, moveram no caricaturista o 

desejo de lutar em favor dos oprimidos com a sua arte. Aluísio, entre sua infância e 

adolescência, vira, sendo castigado, um mulato que gemia horrores amarrado a um tronco. 

Seus pais não possuíam escravos mas, em um sombrio quarto, no convento Nossa Senhora do 

Carmo, assustado observava o castigo e imaginava o sofrimento daquele ser humano. 

Subsequentemente, já abraçando a causa abolicionista, no jornal O pensador, o assunto foi 

tratado pelo viés libertário do então escritor naturalista. A imaginação tornara-se cada vez 

mais aguçada, não apenas por esse testemunho, mas por todas as vezes que algo do tipo 

ocorresse ao longo de sua existência.  

 [...] pela primeira vez considerei minha pátria uma terra miserável; porque 

consentia, autorizava com uma lei escandalosa, o escravo. Já lá se vão doze anos e o 

escravo de Nossa Senhora do Carmo está vivo em minha memória como se eu o 

tivesse visto neste instante. Foi ele quem me despertou a primeira ideia de liberdade, 

devo talvez a esse desgraçado o grande ódio que voto hoje a tudo que é despótico e 

opressor (MÉRIAN 1988, p. 48). 

Do ponto de vista de Jean-Yves Mérian (1988), O mulato (1881) tem sua produção e 

publicação embasadas em sentimentos dessa natureza. Nesse ínterim, todo um processo 

criativo se nutre da imaginação do autor, de sua angústia em conviver com pessoas que 

lidavam com tal prática que jamais lhe desceria à garganta. As injustiças que costumava 

testemunhar em São Luís do Maranhão se acumularam em sua mente de modo a fornecer-lhe 

condições de representação no âmbito de suas práticas artísticas como desenhista. Assim que 

chega ao Rio de Janeiro, onde primeiramente se instalou como artista no campo visual, por 
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volta de 1876 a 1878, ocupa-se Aluísio com ilustrações que vão de encontro à mentalidade 

social imposta pela classe dita ―branca, rica e superior‖.    

No final dos anos 1870, a chamada ―elite ilustrada‖, composta por esses homens de 

ciência, torna-se dispersa, dividida por diferentes interesses políticos, profissionais, regionais 

e econômicos. Reduzido então esse grupo, inicia-se, de modo latente, certa disputa entre 

―profissionais de sciência‖ e ―homens de letras‖. Essa especialização profissional denominada 

―profissionais de sciência‖ encontra espaço nos institutos de pesquisa que lhes confere 

reconhecimento social. Para abordarem, de modo mais independente, discussões relacionadas 

a novas perspectivas para o país, tinham essas instituições o ambiente propício. Nesse 

contexto, entendiam esses intelectuais que os ―homens de letras‖ tornavam-se cada vez mais 

distantes das questões mais urgentes do país, enquanto eles, vistos, muitas vezes, como 

estrangeiros, dado o estranhamento de suas proposições, tentavam desenvolver paradigmas 

globalizantes. Bastante animados pelas tendências literárias da época, aderiram ao 

evolucionismo e, sobretudo, ao social-darwinismo, a essa altura, já gastos na Europa. Essas 

correntes teóricas lhes pareciam uma nova maneira de ver o mundo, de modo materialista e 

moderno. 

No que tange o saber sobre as raças, uma implicação se faz presente, um ―ideal 

político‖, um diagnóstico acerca da submissão ou até a eliminação de raças inferiores como 

uma prática avançada do darwinismo social, a eugenia, que tinha como meta a intervenção 

nas produções populacionais. O termo ―eugenia‖ – eu: boa; genus: geração – surgiu em 1883, 

por Francis Galton, cientista britânico, geógrafo e naturalista.  

Galton, na época conhecido por seu trabalho como naturalista e como geógrafo 

especializado em estatística, escreveu seu primeiro ensaio na área da hereditariedade 

humana em 1865, após ter lido A origem das espécies. Em 1869 era publicado 

Hereditary genius, até hoje considerado o texto fundador da eugenia. Nesse livro, 

Galton buscava provar, a partir de um método estatístico e genealógico, que a 

capacidade humana era função da hereditariedade e não da educação: ―I propose to 

show in this book, that a man‘s natural abilities are derived by inheritance‖. 

Concluia a partir de tal suposição que‖... it would  be quite practicable to produce a 

highly gifted race of men by judicious marriages during several consecutive 

generations‖ (Galton, 1869/1979:1). Assim, as proibições aos casamentos inter-

raciais, as restrições que incidiam sobre ―alcoolátras, epilépticos e alienados‖, 

visavam, segundo essa ótica, a um maior equilíbrio genético, ―um aprimoramento 

das populações‖, ou a identificação precisa ―das características físicas que 

apresentavam grupos sociais indesejáveis‖ (Galton, 1869/1979 apud Schwarscz, 

1993. p. 60).  

A partir dessa década de 1880, a eugenia é transformada em movimento científico e 

social, cumprindo metas diversas. A eugenia, enquanto ciência, supõe nova compreensão das 

leis de hereditariedade humana, em que se aplica o controle de nascimentos desejáveis. E 
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enquanto movimento social ocupava-se com a triagem dos indivíduos, casamento entre 

grupos e também desencorajando certas uniões julgadas como nocivas à sociedade. 

 Nesse sentido, outro responsável, tomado como também ―profeta do determinismo‖ 

foi Hippolyte Adolphe Taine (1828-93), historiador e crítico francês. Segundo ele, fenômeno 

algum poderia ocorrer sem causa exterior que viesse a motivá-lo. Taine foi também 

responsável pela transformação da noção de raça em fins do século XIX. Como ampliação 

desse conceito, tinha-se de ―noção biológica‖ para a ideia de ―nação‖. Assim, tornava-se 

ainda mais complexas as discussões, tornando o determinismo mais abrangente. 

 Partidário também do determinismo fora o conde Joseph Arthur de Gobineau (1816-

82). Este, autor de Essai sur l’inegalité des races humaines (1853), era a favor de uma 

condenação do arbítrio do indivíduo, ―cuja vontade nada pode‖ (SCHWARCZ, 1993, p. 63). 

Apesar de favorável aos princípios positivistas, este era um posicionamento que Aluísio, há 

muito, mostrara-se contrário. Enquanto dizia Gobineau: ―O resultado da mistura é sempre um 

dano‖ (SCHWARCZ, 1993, p. 64), e que a liberdade não deveria ser concedida a certos 

indivíduos, o caricaturista e homem de letras, em sua ideia de positivismo, louvava tanto uma 

como outra possibilidade. 

O médico carioca João Batista Lacerda dedicou-se aos estudos dos Botocudos a partir 

de onze cérebros de ―espécies dessa tribo‖ indígena. Então, Lacerda lidava com a ―sciência 

anthropologica‖, mas atacava também a etnografia social que se empenhava, na época, 

exclusivamente com a descrição dos povos, desenvolvendo-se em atividades não muito 

científicas. Esse médico, ao sentir-se angustiado com a ausência de pesquisas locais, começou 

a citar estudiosos norte-americanos como Morton e Moreno com trabalhos de pesquisa que 

concluíam com inflexível diferença entre os homens.  

Dessa maneira, utilizando os recursos frenológicos da escola francesa de Broca, 

Lacerda descrevia em primeiro lugar as dificuldades do trabalho com esse tipo de 

material: ―É preciso lutar contra as ideias supersticiosas de índios de um lado e com 

os escrúpulos dos missionários de outro... para se obter um crânio de indígena‖. O 

artigo finalizava afirmando que ―pela sua capacidade os Botocudos devem ser 

colocados a par dos Neo-Caledonios e Australianos entre as raças mais notáveis pelo 

seu grao de inferioridade intellectual. As suas aptidões são com efeito muito 

limitadas e difícil é fazel-os entrar no caminho da civilização‖ (AMN, 1887:53). O 

autor se inseria, dessa maneira, no amplo debate evolucionista que procurava 

encontrar em culturas afastadas exemplo de estágios mais atrasados, que 

comprovassem uma ―infância da civilização‖. Reiterada em vários momentos, a 

conclusão era insofismável: ―occupamos um nível muito baixo na escala humana e 

que pode ser equiparado aos povos selvagens que hoje conhecemos‖ 

(AMN,1885:185 apud SCHWARCZ, 1993, p. 75). 

 Aluísio tanto valorizava a liberdade quanto, diferentemente de Lacerda, acreditava em 

um processo evolutivo digno de oferecer à nação brasileira um resultado científico que 
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contemplasse como base a figura indígena. Conceber um estado de valorização social por 

meio da reformulação da nacionalidade do Brasil, incluindo o negro e o índio, seria o seu 

ideal positivista. Oposto às conclusões de Lacerda, Aluísio via no nativo dos trópicos, 

observando como antes que aqui aportassem os portugueses, a viabilidade da construção de 

um povo sem excluir negros e/ou índios, primando pela liberdade, que na charge é comparada 

à vida.  

 

Figura 2: Aluísio Azevedo, O Mequetrefe, n. 94, Rio de Janeiro, 19.3.1877. (MÉRIAN, 2013, p. 210).   

Em 1839 foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Cabia a este 

o papel de reconstruir um passado, concretizar mitos de fundação, ordenar fatos, enfim, 

construir uma história nacional. Dentre outras instituições selecionadas, como: o Instituto 

Archeologico e Geographico Pernambucano e o Instituto Histórico e Geographico de São 

Paulo, o IHGB é escolhido por ser exemplo pioneiro e estável para as suas funções. Contudo, 

apenas no final do século XIX é que o discurso racial nessa instituição é introduzido, mas com 

muitas limitações, pois havia de lidar concomitantemente com elites distintas: intelectual e 

econômico financeira. ―Com uma composição social semelhante à das academias ilustradas 

europeias, onde os sócios eram escolhidos antes de tudo por suas relações sociais, os 
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diferentes centros produziram falas marcadamente regionais [...]‖ (SCHWARCZ, 1993, p. 

99).  

Aluísio Azevedo apostou numa historicidade comprometida com a reinvenção da 

nacionalidade do país. De acordo com Jean-Yves Mérian (2013, p. 293, 294), o autor de O 

Mulato, ao depositar em Raimundo as características europeias como resultado do 

embranquecimento, expressa sua opinião sobre a mestiçagem como a melhor alternativa à 

uma evolução civilizacional. 

O romance de Aluísio Azevedo não é unicamente um libelo em prol da abolição da 

escravatura e um panfleto anticlerical, características que apareceram à primeira 

vista na ocasião de seu lançamento. Aluísio expressa igualmente, nesse livro, com 

bastante clareza, suas teses sobre a sociedade ideal do futuro: uma república 

positivista e liberal, que favoreça a integração racial e cultural com a finalidade de 

atingir uma civilização europeia tropical. O mulato claro, verdadeiro protótipo do 

homo brasiliensis, é o eixo em torno do qual a democracia racial brasileira deve ser 

edificada (MÉRIAN, 2013, p. 294).   

No IHGB, o Estado Imperial se vincula de modo preponderantemente atuante em suas 

decisões. Dos 27 sócios fundadores, 22 mantinham cargos de destaque em sua hierarquia. De 

Gonçalves Magalhães a Gonçalves Dias, grande parte da geração romântica congregava no 

IHGB, cujo senso patriótico corresponderia ao tópico central na fala do cônego Januário da 

Cunha Barboza, um dos idealizadores e também primeiro secretário do Instituto. ―E 

deixarmos sempre ao gênio especulador dos estrangeiros o escrever a nossa história?... 

Procura ressuscitar também os americanos da indigna obscuridade que jaziam até agora‖ 

(RIHGB, 1839 apud SCHWARCZ, 1993, p. 102). 

Ainda de acordo com Schwarcz (1993), as publicações na revista do IHGB 

mostravam, no contexto antropológico e etnológico, que num projeto de construção da 

identidade nacional, a questão racial sobre o índio e o negro gerava certa ambiguidade, pois o 

índio aparece como o símbolo dessa identidade, porém o negro como exemplo de 

incivilizável. Ao índio, salvar-se-ia por meio de catequização aplicada pelos jesuítas, a qual se 

submeteria também o negro. Contudo, este, pelo nível ainda mais acentuado de inferioridade, 

apresenta-se como empecilho ao progresso da nação. 

Apesar de adverso ao tratamento dispensado aos negros por seus senhores, e a favor de 

uma inserção da camada ―não branca‖ na construção da identidade nacional, conforme Jean-

Yves Mérian (2013, p. 289), dada a sua devoção pela ciência e negação de que o negro seria 

incivilizável, ―Aluísio Azevedo defende a tese de que a superioridade da raça branca é o que 

domina nos mulatos. Raimundo é um mulato claro cuja aparência exterior não tem nada que 

possa traduzir, com certeza, sua origem metade africana:‖ 
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Raimundo era um bonito rapaz de vinte e seis anos, um tipo verdadeiramente 

brasileiro se não fossem os grandes olhos azuis, que puxara ao pai. Tinha os cabelos 

muito pretos, lustrosos e crespos, a tez morena, um pouco amulatada, porém pálida e 

fina, os dentes claros, que mais sobressaiam na negrura indiana do bigode, tinha a 

estatura alta e elegante, o pescoço largo, o nariz direito e a fronte espaçosa. Porém o 

que mais impressionava na sua fisionomia, o que mais se prendia e fixava na 

memória de quem observasse, eram os seus grandes olhos azuis e sombrios, com a 

pupila muito negra, e cercados em forma de amêndoa pelas pestanas crespas. As 

pálpebras, esfumadas de violeta, tinham uma expressão sensual de tristeza e ternura; 

as sobrancelhas, muito desenhadas no rosto, como a nanquim, faziam sobressair a 

frescura da epiderme. A barba toda raspada, com um colorido azulado, dava ao rosto 

os tons simpáticos de uma aquarela sobre papel de arroz. Vestia-se com gosto e 

distinção, tinha os gestos e as palavras delicadas, convincentes; sua voz insinuava-se 

no ânimo de qualquer pessoa como um trecho musical do Guarani (MÉRIAN, 2013, 

p. 289). 

Pela teoria do naturalista Karl Friedrich Philipp Von Martius, em artigo publicado na 

revista do IHGB, as raças humanas obedeceriam a uma hierarquia. 

Começo a explicar que o primeiro na terra foi o thronco negro... depois o vermelho e 

finalmente o branco que deve ser contemporâneo aos primeiros gelos... Julgo 

também que na ordem do desaparecimento a natureza há de proceder pela mesma 

forma. O thronco negro há de desaparecer antes do amarelo e assim sucessivamente 

até o branco... (RIHGB, 1873:389-91, apud SCHWARSCZ, 1983, p. 113). 

Com respeito ao índio, por meio de literatos como Domingos José Gonçalves de 

Magalhães e Gonçalves Dias, tinha-se a contribuição do romantismo, utilizando o indianismo 

como tema de uma nova concepção literária do ―escritor de missão‖, colocando o poeta como 

emissário de verdades e de nobres sentimentos. Já o negro, ainda carecia de quem o viesse, de 

algum modo, representar. 

 A revista do IHGB, a datar de 1890 em diante, passa então a publicar textos 

frequentemente pautados nos problemas da nação. Silvio Romero (1851-1914), atacando 

como crítico literário, apresenta sua metodologia em seu artigo ―Brasil social‖, argumentando 

que o gênero mais apropriado para o país seria o da crítica social, preferencialmente a 

individual psicológica, que se faria compreender acerca da propensão natural do indivíduo 

(SCHWARSCZ, 1983, p. 114-115). 

 Romero oferece uma alternativa, como uma válvula de escape para contribuir no 

debate sobre a racialidade brasileira. Não obstante, aproximando a literatura da história, 

convém citar Sandra Jatahy Pesavento (2002, p.32), quando a historiadora afirma que: 

Se, no século XIX, Clio fora guindada ao posto de rainha das ciências, definindo 

seus auxiliares e hierarquizando os saberes, cabendo à Literatura ser o sorriso da 

sociedade, a História se valia da Literatura como um recurso ilustrativo de uma 

afirmação sobre o passado, para confirmação de um fato ou ideia. 

De acordo com Pesavento, História e Literatura, de maneiras diferentes, se aproximam 

quando se trata de contar a realidade e lhe conferir sentido. Epistemologicamente, diz respeito 
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a reorientar paradigmas explicativos da realidade que entram em cena no campo da História, 

incorporando referenciais novos, responsáveis por aproximá-la da Literatura.  

Ainda como desdobramento desta compreensão da História que a aproxima da 

Literatura, temos o entendimento de que ambas as narrativas realizam a 

configuração de um tempo. Seja este o que se passou, no caso da História, ou que 

poderia ter se passado, mas que realmente se passa, para a voz narrativa da 

Literatura, este tempo se constrói como uma nova temporalidade, nem presente nem 

passado, mas que ocupa o lugar do passado e, no caso da História, a ele se substitui. 

É este presente da escrita que inventa um passado ou constrói um futuro, para 

melhor explicar-se. Nesta medida, o momento da feitura do texto torna-se essencial 

para o entendimento das ações narradas, sejam elas acontecidas ou não. 

PESAVENTO, 2002, p.33).  

Romero, conhecido pelo seu posicionamento radical, via no naturalismo evolucionista 

uma saída para o Brasil com a mestiçagem, rumo à possibilidade de uma homogeneidade 

nacional. Assim, afasta-se das teorias puras e passa a contemplar no mestiço a única forma 

vitoriosa para o ―branco‖ no país. 

Dessa perspectiva, com ressalva, Romero passa a falar a língua de Aluísio, que, por 

sua vez, vislumbraria uma vitória para a nação por meio da ciência, haja vista sua visão 

otimista sobre o positivismo. Em relação a essa visão de Aluísio, aponta Josué Montello que 

―a despeito de ter sido autodidata, o romancista de O mulato teve, ainda moço, formação 

filosófica. A 10 de novembro de 1880, nas colunas de O Pensador, ei-lo em defesa de 

Augusto Comte:‖.  

Augusto Comte, a individualidade mais acentuada de nosso século, o maior 

benemérito da humanidade depois de Cristo, a ciência feita homem ou o homem 

feito ciência, também é comicamente desrespeitado no tal jornal católico. Sem 

analisá-lo, sem mostrar sequer que o leu, a Civilização entra a escarafunchar a vida 

privada do maior gênio do século, deixando uma nódoa parda em cada lugar que 

toca. É lastimável semelhante profanação! (MONTELLO, 1975, P. 48). 

Em 1862, nascia o Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano (IAGP), o 

segundo do Brasil. Possivelmente, o único a mostrar soluções diretas para o desenvolvimento 

local com base no branqueamento.  

Deste modo sem o influxo branco, toda a extensão do território do norte está 

condemnada a estagnação e a rotina porque é sabido em filosofia biológica que o 

patrimônio comum hereditário entre as raças, sem o influxo rejuvenescedor do 

cruzamento acabará por força de hábito n‘um estado de imutabilidade senão de 

decadência fatal (RIAGP, 1869:187, apud SCHWARSCZ, 1983, p. 122).  

Os intelectuais da elite paulistana, por sua vez, com a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo, em novembro de 1894, em sua revista, apresentam uma postura não 

menos hostil que a dos demais institutos em relação ao negro.  

Afinal, era essa mesma elite paulista que assumia para si a tarefa de promover uma 

imigração europeia condicionada por leis restritivas à entrada de populações negras 

e amarelas, que previa o final desses grupos ―selvagens que se tornaram 
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degenerados‖. ―Dos indígenas, pouco se espera, dos negros e mestiços menos ainda‖ 

[...]. (SCHWARSCZ, 1983, p. 131). 

A criação das faculdades de Direito no Brasil ocorreu em 11 de agosto de 1827, 

iniciando no ano seguinte seus dois primeiros cursos. No intuito de atender a diferentes 

regiões, uma sede se estabeleceria em São Paulo e outra, para atender a população do Norte, 

em Olinda, posteriormente transferida para o Recife, em 1854. Essas faculdades teriam 

autonomia e responsabilidade para criar uma nova imagem para o país.  

À geração de 1870 incumbia-se introduzir o Brasil na ―modernidade cultural‖ ao passo 

que se propunha mudanças sobre o pensamento religioso para uma concepção laica de ver o 

mundo. Nesse ínterim, ganha força uma frente que contesta a teoria do direito natural, em que 

a ordem social se daria de modo imutável e rígido. E no discurso desse novo movimento 

contestador, formado por modelos evolucionistas e social-darwinistas, a faculdade de Recife 

busca adaptar o direito, adotando tais teorias à realidade do país. Assim, Recife fora, talvez, o 

centro que mais radicalmente se unira ao determinismo e ao cientificismo.  

Radicalmente contrários ao romantismo, nesse centro, intelectuais buscam, com base 

em uma crítica literária ―realista‖, a aplicabilidade de métodos científicos ditos exatos, 

engendrando uma literatura naturalista. 

Nesses romances naturalistas tudo era citação e, logo, prova de erudição. A ciência 

que informa e condiciona o enredo estava na boca das personagens, na fala dos 

protagonistas. Assim, enquanto Barbosa (o principal protagonista de A carne (1888), 

de Julio Ribeiro) descreve o casamento como ―uma instituição sociológica evolutiva 

como tudo que diz respeito ao indivíduo‖ (1888:112), Teixeira (O chromo (1888)) é 

caracterizado como ―darwinianamente superior‖, já que ―viera de longe através de 

1000 gerações e vigorosos séculos, anonymo em genealogia, passando de ventre em 

ventre na onda da evolução espermática... um dos melhores produtos da Natureza 

para auxiliar na evolução anthropologica...‖ (Carvalho: 336, apud SCHWARSCZ, 

1983, p. 151). 

Nesse período, então, o romance se veste de naturalismo, cedendo espaço às leis 

naturais. Nas obras desses ―juristas literatos‖ havia mesmo referências a grandes cientistas, 

Raul Pompeia (1863-1895) , Júlio Ribeiro (1845-1890), Horácio de Carvalho (1857-1933), 

dentre outros escritores, assim contribuíam para esta versão quase que científica do romance 

no Brasil. Graça Aranha, em sua obra ―Canaã‖, na fala de Milkau, principal personagem, 

elogia a imigração europeia branca. 

Falando-lhe com a maior franqueza, a civilização dessa terra está na imigração de 

europeus, mas é preciso que cada um de nós traga a vontade de governar e dirigir... 

E no futuro remoto à época dos mulatos passará para voltar a idade dos novos 

brancos... aceitando com reconhecimento o patrimônio dos seus predecessores 

mestiços que terão edificado alguma coisa porque nada passa inutilmente na terra 

(Aranha, 1912:67 e 211, apud SCHWARSCZ, 1983, p. 152).  
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A Literatura, então, pelos mesmos princípios e leis, submetia-se à ciência. Em O 

naturalismo em Literatura, dizia Silvio Romero: ―[...] Se ao poeta não cumpre fazer sciencia, 

deve ao menos apoderar-se dela para ter a nota de seu tempo...O poeta deve da sciencia ter 

suas conclusões e os fins para não escrever tolices‖ (Romero, 1882:35, apud SCHWARSCZ, 

1983, p. 152). Alguns anos antes, em 1878, Aluísio Azevedo já apresentava, profetizando sob 

a forma de charge, na folha carioca O mequetrefe, sua devoção a Auguste Comte, com uma 

nova proposta que libertaria o país. O século XX, dessa visão, traria o ―juízo final‖ para a 

igreja à luz da ordem positivista. 

Em 1891, circulava o primeiro número da Revista Acadêmica da Faculdade de Direito 

do Recife. Suas metas eram estimular a produção científica, criar laços amistosos entre 

intelectuais nacionais e estrangeiros e fortalecer as faculdades de Direito no país. Seu 

primeiro artigo é propor ―um quadro evolutivo para o direito‖, estabelecendo a frequente 

presença, pelos seus trinta primeiros anos, de autores como Haeckel, Darwin, Le Bon, 

Lombroso e Ferri. Estes dois últimos, destacados por estudos na área criminológica, 

entendiam o crime sob a análise do indivíduo em seu tipo físico e sua raça de pertencimento. 

Adversos à ideia de livre arbítrio, acreditavam em um regimento do universo por uma 

ordenação mecânica causal e evolutiva que não permitia a liberdade ao indivíduo. Este seria o 

resultado de suas características físicas na formação de sua raça, como resultante de uma 

correlação com o meio. Destarte, o fenótipo passa a ser visto como um chamado ―espelho 

d‘alma‖, onde se refletem vícios e virtudes.  

Para alguns teóricos, o tipo físico do criminoso era tão previsível que seria possível 

delimitá-lo de forma objetiva. Lombroso, por exemplo, criou uma minuciosa tabela, 

subdividida em: ―elementos anathomicos‖ (assimetria cranial e facial, região 

occipital predominante sobre a frontal, fortes arcadas superciliares e mandíbulas 

além do prognatismo); ―elementos physiológicos‖ (insensibilidade, 

invulnerabilidade, mancinismo e ambidestria); ―elementos psycologicos‖ (tato 

embotado, olfato e paladar obtusos, visão e audição ora fracas ora fortes, falta de 

atividades e de inibição); e ―elementos sociológicos‖ (existência de tatuagens pelo 

corpo) (RAFDR, 1913:68, apud SCHWARSCZ, 1983, p. 166). 

Classificar e categorizar o sujeito do ponto de vista racial, constituir-se-ia o caminho 

mais eficaz para um convencimento mais abrangente das teorias deterministas. Assim, houve 

até quem opinasse, indicando determinadas categorias de criminosos: ladrões, assassinos e 

violentos. E, como se não bastasse, certo professor de direito criminal, Laurindo Leão, chega 

a reunir em lista loucos, segundo a sua teoria, de diversos tipos, entre a genialidade e a 

criminalidade:  

São semi loucos: Julio Cesar, Napoleão, Flaubert, Richelieu, Dostoiewsky, Byron, 

Pascal, Mozart e Wagner. São loucos (ao menos no fim da vida) Comte, Newton, 

Nietche, Moliere. São maníacos perseguidos: Rousseau, Haller. São maniacos de 

grandeza Balzac, Swift. São neurasthenicos Voltaire, Chateaubriand, Zola, Chopin e 
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sobretudo Pasteur. Além de outras formas de maniacos: original, Tolstoi; esquecido, 

Diderot; decadente, Wagner; surdo, Bethoven; sonnambulo, Goethe; egoísta, Victor 

Hugo... O que preocupa é menos a insanidade manifesta e mais a proximidade 

existente entre a degeneração, a loucura e a criminalidade (RAFDR, 1913:58-9, 

apud SCHWARSCZ, 1983, p. 166).  

Mesmo alguns anos após a morte do autor de O mulato, as teorias do determinismo e 

do social-darwinismo se manifestavam como solução para o país em suas várias facetas, 

conservando todo o seu rigor. No caso da criminalidade, o supracitado ―método 

antropológico‖, como um critério objetivo de análise, era para esses homens de ciência um 

conjunto de certezas sobre o indivíduo e também sobre a nação, como já afirmava Laurindo: 

―Uma nação mestiça é uma nação invadida por criminosos‖ (RAFDR, 1919:54, apud 

SCHWARSCZ, 1983, p. 167).  

Tratou-se nesta primeira seção das questões que envolvem o poderio da ciência no 

século XIX; as Revista Acadêmicas; a Faculdade de Direito do Recife; A criação das 

faculdades de Direito no Brasil e os institutos; a literatura e sua submissão à ciência e o 

branqueamento. Subsequentemente, tratar-se-á das diferenças envolvendo o povo brasileiro 

com o professor Dr. Kabengele Munanga. 

 

1.2 A mestiçagem e o racismo à moda do Brasil 

 

Inicia-se esta subseção com uma visão que recoloca em discussão os fundamentos 

essenciais da identidade nacional brasileira. A obra Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: 

identidade nacional versus identidade negra, de Kabengele Munanga (1999) se faz crucial na 

compreensão dos discursos que envolvem as questões raciais no Brasil. Como parte integrante 

do tema aqui tratado, tem-se a questão do ideal do branqueamento, cujo propósito seria 

embranquecer a nação paulatinamente, uma vez que o país se encontrara já irremediavelmente 

mestiço. ―O caminho para acabar com a escravidão seria desembaraçar-se dos negros através 

de casamentos mistos sucessivos até que a cor fosse totalmente limpa‖ (Munanga, 1999, p. 

30). Desta forma, nota-se o entendimento acerca de raça como um conceito político 

ideológico e a postura das classes sociais dominantes em favor dos seus interesses.  

Segundo Munanga (1999), à luz do discurso pluriculturalista, o objetivo com o qual 

se desdobra o preconceito aqui tratado é fruto não apenas de questões biológicas, mas sociais, 

pois a forma física do segregado em nada corresponde com o tipo de rejeição assumido por 

seus segregadores. De acordo com uma classificação cromática (Figura 5) realizada por um 

estudioso referido por Kabengele Munanga em sua pesquisa, Moreau de Saint-Méry, em 
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tradição oral e documentos escritos da época, baseada em suas observações pessoais, 

compara-se o personagem Raimundo com o último da lista que se segue:  

Sacatra: 8 a 16 partes brancas e 112 a 120 partes negras; Griffe: 24 a 32 partes 

brancas e 96 a 104 partes negras; Marabou: 40 a 48 partes brancas e 80 a 88 partes 

negras; Mulâtre: 56 a 70 partes brancas e 58 a 72 partes negras; Quarteron: 71 a 96 

partes brancas e 32 a 57 partes negras; Métis: 104 a 112 partes brancas e 16 a 24 

partes negras; Mamelouc: 116 a 120 partes brancas e 8 a 12 partes negras; 

Quarteronné: 122 a 124 partes brancas e 4 a 6 partes negras; Sang mêlé: 125 a 127 

partes brancas e 1 a 3 partes negras. (Munanga, 1999, p. 37-38).   

Observa-se com a classificação de Saint-Méry que, a depender da mistura, o mestiço 

pode atingir um nível de branqueamento que o coloca fenotipicamente em igualdade racial 

com o ―branco‖.  

 

Figura 3: Classificação cromática de Moreau de Saint-Méry. (Imagem: produção do próprio autor). 

 

De acordo com o determinismo biológico, atribui-se à etnia o comportamento e as 

qualidades de um indivíduo. Ou seja, estes são explicados a partir dos grupos aos quais 

pertençam e não individualmente. Ideologicamente, qualquer cidadão brasileiro, no contexto 

social da época, visto por qualquer dos chamados ―superiores brancos‖, isoladamente, teria 

por este determinada sua classificação social pela sua aparência física. Desse modo, qualquer 

mestiço Sang mêlé, próximo ao último estágio, (fisicamente, semelhante ao branco) poderia 

tranquilamente inserir-se à classe branca, tendo este condição financeira e educação 

institucionalizada a altura, sem que se soubessem acerca de sua origem.  
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Todo o rigor da linha de Cor que separa as categorias mestiçadas do termo branco se 

exerce ao nível dos "sang-mêlés" (sangues misturados), justamente porque a 

descendência dos "sang-mêlés" se aproxima muito ao misturar-se a brancos, o que 

exige uma observação atenta para distinguir essas últimas misturas dos brancos 

puros. A tradição oral ou escrita serve geralmente de guia a este respeito. Indo ao 

extremo, pode-se imaginar que um "sang-mêlé" que chegaria ao oitavo degrau de 

mistura com o branco teria apenas uma parte negra sobre 8.191 partes brancas, o que 

cor responde a uma diferença infinitamente pequena. (MUNANGA, 1999, p.37). 

No Brasil, essa classificação cromática também foi feita, a partir de elaborações 

simplistas à base de tabuada. De acordo com Montello:  

É também Raimundo José de Souza Gaioso, no seu citado Compêndio Histórico-

político dos princípios da lavoura no Maranhão, quem divulga uma Tabuada das 

misturas, tanto para ficar branco quanto para ficar preto. Por essa tabuada, o 

cruzamento de um branco com uma negra dá como resultado um mulato metade 

branco, metade preto; no caso do cruzamento de um branco com uma mulata, surge 

o mestiço três quartos branco e um quarto preto – o que se concilia com o tipo do 

mulato descrito por Aluísio Azevedo. (MONTELLO, 1975, p. 47). 

Diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil, o preconceito racial, segundo 

Munanga, não se estabeleceria por razões de origem, mas de cor ou de marca. Contudo, o 

mulato descrito pelo autor no romance, concordando, de certo modo, com Montello, não 

carrega em si qualquer aparência física que implique segregação pela sociedade. Constata-se 

então que no romance de Aluísio Azevedo, como práticas não explicitadas, o ciúme e a inveja 

se apresentam canalizados pelo repúdio à filiação do mestiço. Assim, no tocante ao 

personagem Raimundo, o tipo de tratamento por ele recebido naquela comunidade se deu 

também pela união desses dois fatores com base no preconceito racial de origem.  

Segundo Montello, os senhores de escravos, ao preferirem suas escravas para o sexo 

à suas esposas, deixavam-nas, muitas vezes, tão enraivecidas que cometiam crueldades 

terríveis. Enciumadas, essas sinhás esbranquiçadas, desdentadas e obesas descontavam suas 

frustrações tanto nas negras quanto em seus filhos. ―O mulato, que resultava da união do 

senhor branco com a negra ou com a mulata, tinha de receber, por transferência, parte desse 

ódio das sinhás-donas, sob a forma da repulsa à mão das sinhás-moças, no pretexto do 

preconceito de cor‖ (MONTELLO, 1975, p. 46-47).  

O preconceito consiste na opinião preconcebida sobre aquilo ou alguém sem 

conhecimento e devida reflexão a respeito e este foi aplicado pela sociedade maranhense do 

século XIX a um indivíduo na obra aqui estudada. Na rejeição do grupo sobre tal pessoa, 

nesse caso, a partir do aspecto étnico-racial, como determinante, constata-se um sentimento de 

incapacidade em controlar seus impulsos que acompanha a segregação racial sofrida pelo 

mulato Raimundo como sendo um típico modelo segregador brasileiro. Como afirma 

Kabengele Munanga: 
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Sem aderir a este tipo de comparação que arriscaria levar o autor de O povo 

brasileiro a um julgamento de valor dos diversos racismos que existem no mundo, 

nós ficaríamos com Oracy Nogueira para quem todos os racismos são abomináveis. 

Mas cada um deles tem uma dinâmica particular que conduz a resultados e a 

consequências diferentes na luta de suas vítimas. "O preconceito de origem leva à 

retenção do grupo racial oprimido de seus membros mais bem-sucedidos com a 

consequente acumulação, através das gerações, de suas conquistas culturais e 

patrimoniais; enquanto o de marca condiciona a progressiva incorporação ao grupo 

racial hegemônico dos mestiços, na medida em que perdem as características do 

grupo oprimido, com a consequente transferência das conquistas de um grupo para 

outro (MUNANGA, 1999, p. 52). 

Nos Estados Unidos e na África do Sul, segundo Munanga, se é preconceitualizado 

racialmente por conta de descendência. A origem do segregado já o determina como diferente, 

independentemente de sua aparência física. Destarte, ―[...] a ideologia racial foi conduzida de 

maneira a não conceder nenhum lugar a uma pessoa intermediária no esquema biológico. Ou 

bem uma pessoa era negra ou branca‖ (MUNANGA, 1999).  

Numa linha de pensamento quase convergente, Oracy Nogueira opera uma grande 

distinção entre os Estados Unidos e o Brasil, baseada na existência, no primeiro 

caso, de uma linha de cor que separa brancos e não brancos e, no segundo caso, de 

uma zona intermediária, fluida, vaga, que flutua até certo ponto ao sabor do 

observador ou das circunstâncias. No último caso, os mestiços com traços negroides 

disfarçáveis, principalmente quando portadores de atributos que implicam status 

médio ou elevado (diploma de curso superior, riqueza e outros) podem ser 

incorporados no grupo branco (MUNANGA, 1999, p. 87-88). 

De acordo com a afirmação acima, o personagem Dr. Raimundo se encaixa 

perfeitamente no grupo branco. Assim, o que lhe causa grandes dissabores e por fim a morte, 

pela total rejeição por parte da sociedade são-luisense, além de sua cor e origem racial, é o 

fato de ele, apesar de filho de negra com seu senhor, apresentar-se àquela comunidade com 

aparência física e modos similares aos do branco, associados a uma educação europeia 

privilegiada. E como se não bastasse, a elegância e a postura do recém-formado advogado 

suscitavam o sentimento de inveja.  

Todavia, de modo geral, não se nota nas expressões dos agressores desejo em 

ascender como Raimundo, mas um sentimento de inveja adicionado ao preconceito racial. 

Assim, o que lhes incomodava e que provocava uma tristeza profunda era admitir o mestiço 

no que havia se tornado e no que possuía em termos de capital econômico e cultural. Os 

opressores do mulato se recusavam a admitir que alguém nascido naquelas terras pudesse 

prosperar em todos os sentidos na Europa, sendo filho de uma negra escrava. Aceitá-lo em seu 

meio com seu orgulho de doutor da Europa, o que só era possível a poucos da região, e como 

detentor dos bens que herdara do pai, torna-se a todos insuportável.  
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Ora, se um indivíduo nas condições de Raimundo pode ser incorporado no grupo 

branco, exceto pela rigorosidade da avó de Ana Rosa e do maquiavelismo do Cônego Diogo, 

cada qual com as suas motivações, obviamente por seu genótipo e/ou fenótipo teria sido 

diferente. Acredita-se que teria então o mulato se casado com sua prima cujo pai, Manuel 

Pescada, apesar de conservador, era seu amigo. Casar-se com a moça e integrar-se àquela 

sociedade eram, para Raimundo, conquistas condicionadas a fatores que, de acordo com os 

paradigmas teóricos aqui utilizados, doravante se exporão.  

Destarte, no tocante à origem do mestiço, ao que concerne os populares, a 

segregação em certo grau pode ser observada, dados os comentários que rapidamente se 

espalham por toda a cidade a respeito de sua chegada e de sua história familiar com o seu tio 

Manuel Pescada. Por onde passava o mestiço, os comentários eram sempre os mesmos. 

— Sabem? passou por aí o Raimundo! — Que Raimundo? perguntam logo em coro. 

— Aquele mulato, que diz que é doutor, e está às sopas do Manuel Pescada! — 

Dizem que ele tem alguma coisa... — Pulha, minha rica, todos estes aventureiros, 

que arribam por cá, trazem o rei na barriga! — E o Pescada para que o quer em 

casa? —Qual quer o quê! O Manuel despachou-o bonito, porem o mitra deixou-se 

ficar! — Sempre há muita gente sem-vergonha!... Em outras partes, juraram que 

Raimundo era filho do cônego Diogo e que vinha dos estudos; ainda noutras, viam 

em Raimundo uma carta d Partido Conservador; o redator do ―Maritacaca‖ dizia a 

um correligionário: ―Espere um pouco! deixe chegarem as eleições e então você 

verá este sujeito de cama e mesa com o presidente. Olhe! eles hão de dar-se 

perfeitamente, porque, tanto cara de safado tem um, como o outro! E assim ia 

Raimundo, sendo inconscientemente, objeto de mil comentários diversos e estúpidas 

conjeturas. (AZEVEDO, 1964, p. 12).  

Contudo, antes de ser esta uma motivação popular, partindo das personagens 

primárias, a origem de Raimundo é levada em consideração, com extrema severidade, pela 

elite tradicionalista, sobretudo pela avó da moça.  

Também, e predominantemente no Brasil, à sua maneira, o preconceito sofrido pelo 

notável e próspero mulato ocorre pela cor, observando que, embora de pele clara, o galante 

estrangeiro adquirira, com sua chegada aos trópicos, leve tom amulatado. Do ponto de vista 

de Oracy Nogueira, citado por Munanga, seria este o fator de maior relevância, nesse sentido.  

De acordo com o sociólogo Max Weber (1982), quatro tipos ideais de sujeito social 

são estabelecidos para a compreensão de determinadas ações. A criação do tipo ideal, na 

concepção do sociólogo, faz-se necessário como instrumento de orientação no trabalho 

investigativo. Como uma realidade mentalmente construída, o tipo deve corresponder com o 

objeto em estudo. O sentido que o indivíduo social atribui para com o seu comportamento na 

coletividade deve ser entendido para que se compreenda os motivos de suas ações. Os 

condicionantes sociais, todavia, devem ser igualmente observados pois, de certo modo, estes 

geralmente impõem ao sujeito, em certos momentos, certas ações. Em suas relações na 
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sociedade também o sujeito influenciado por outros age ou abstém-se de agir. Daí, tem-se que 

o ator social dá um sentido próprio à sua conduta e este sentido se relaciona com o 

comportamento de outros membros da sociedade a partir de uma ação social. Vale ressaltar 

então que qualquer ação individual que não seja inserida e/ou reflita no contexto social foge 

dessa concepção weberiana. Os tipos weberianos são o tradicional, o afetivo, o racional 

referente a valores e o racional referente a fins. 

O tradicional considera que os costumes e as tradições sempre existiram daquela 

maneira, e aceita aquele tipo de condução. Nesse tipo não há uma elaboração de cunho 

racional, mas se age por entender que anteriormente outros assim agiram e funcionou. Essa 

ação é realizada seguindo puramente um modelo pré-estabelecido, porquanto este demonstra 

com o tempo sua eficácia. De acordo com esse tipo, na obra, se verifica correspondência na 

postura da sogra do comerciante Manuel Pescada, Dona Maria Bárbara.  

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 aí 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, 1964, p. 3). 

O afetivo, cuja própria expressão já indica, age baseado nas emoções. Observa-se 

que é a emoção e a afetividade que move a conduta do sujeito, e nela se encontra sentimentos 

diversos como orgulho, vingança, medo, loucura, ódio e inveja. Aqui se abstém da lógica e de 

argumentação racionalizada, mas se realiza a ação pelo coração, por elementos vinculados a 

afetividade. Esse aspecto aparece, de modo geral, em todas as personagens que expressam 

preconceito contra o mulato, todavia, dando a impressão que de modo crescente das 

personagens primárias às terciárias.  

Os dois últimos tipos são o ―racional referente a valores‖ e o ―racional referente a 

fins‖. O primeiro está fundamentado naquilo que o indivíduo tem em termos de valor ético, 

estético, religioso, moral ou qualquer critério valorativo pessoal que lhe venha de algum modo 

condicionar suas atitudes. O segundo diz respeito a estímulos e motivações que o sujeito tem 

não por seus valores, mas pelos objetivos que se propõe atingir. Com o intuito em alcançar os 

fins desejados, ele abandona qualquer ideia de tradição, emoção ou qualquer valor para fazer 

o que necessariamente deve ser feito. No primeiro, sem uma preocupação no que pode 

redundar a sua atitude, o indivíduo, por acreditar em seus valores, age firmemente, pois está 

convicto de que algo lhe trará o resultado certo. Não por tradição ou emoção, mas convicção 

baseada no entendimento que tem sobre seus valores pessoais. Já com referência a fins há 
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uma preocupação do sujeito com a consequência de suas ações. Sendo este um aspecto não 

menos comum entre os filhos dos trópicos, como um dos tipos idealizados pelo sociólogo é 

aquele em que o indivíduo racionalmente calcula e prepara o terreno para suas ações visando 

obter um resultado. Assim, observa-se na obra através do personagem Manuel Pescada e sua 

performática atuação quando trata da compra da fazenda com o sobrinho.   

Manuel não compreendeu, porém acrescentou: — Mas eu hospedo constantemente 

os meus fregueses do interior... — Isso é muito diferente! — E meus caixeiros? não 

moram aqui comigo?... — Sim! disse o cônego, impacientando-se, mas os pobres 

dos caixeiros são todos uns moscas-mortas, e nós não sabemos a que nos saiu o tal 

doutor de Coimbra!... Homem, compadre, o melro vem de Paris, deve estar 

mitrado!... — Talvez não... — Sim, mas é mais natural que esteja! E o cônego 

intumescia a papada com certo ar experimentado. — Em todo caso... arriscou 

Manuel, é por pouco tempo... Talvez coisa de um mês... E, sopeando a voz, 

discretamente, com medo: Além disso... não me convinha desagradar o rapaz... Sim! 

tenho de entrar em negócio com ele, e... isto cá para nós... seria uma fineza, que me 

ficava a dever... porque enfim... você sabe que... — Ah! interrompeu o cônego, 

tomando uma nova atitude. Isso é outro cantar!... Por ai é que você devia ter 

principiado! (AZEVEDO, 1964, p. 13). 

O conteúdo das ações sociais, seus significados e motivos, de modo dedutivo-

racionalista de Weber, pressupõe como forma de atingir o conhecimento e o uso da razão, 

utilizando uma cadeia de raciocínio descendente da análise global para a particular.  

Aluísio Azevedo buscou desenhar para o leitor como se daria o processo de 

segregação racial no Brasil do século XIX pela sociedade ludovicense, por meio do indivíduo 

miscigenado Raimundo da Silva, mostrando razões distintas da prática segregatícia pelas 

diferenças particulares de vida social de cada personagem. Na obra O mulato existe, no 

tocante ao ato de segregar, uma diversidade entre as personagens quanto às suas motivações. 

Observa-se então, a partir do bem-sucedido comerciante Manuel Pescada que ele não 

demonstra, em tempo algum, inveja, tomando-a como uma ―tristeza pelo que o outro possui 

ou se constitua‖. Fora ele quem cuidara dos bens de Raimundo enquanto este estudara no 

exterior. A inveja não se daria com essa propriedade.   

Se pensarmos na inveja como uma emoção adaptativa que nos faz competir para 

sobreviver, ainda assim, os teóricos do desenvolvimento emocional humano teriam 

que nos explicar como se aprende a competir ou, ainda, como aprendemos a avaliar 

nossas reais capacidades para nos compararmos com nossos rivais (CUKIER, 1998, 

pp. 7-8). 

Já a cobiça, vista como um ―desejo‖ ―em possuir aquilo que o outro possui‖, isso, sim, 

se nota no personagem. O interesse em comprar a propriedade do sobrinho, apesar de já 

possuir o que lhe garante uma posição social relativamente satisfatória se apresenta como 

indício de tal sentimento. A inveja é descartada porque tornar-se um intelectual da área 

jurídica não parece ser do interesse de Pescada. Suas aptidões giram em torno do comércio e 

suas inclinações no campo do saber limitam-se simplesmente ao entretenimento.   
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Manuel Pedro da Silva, mais conhecido por Manuel Pescada, era um português de 

uns cinquenta anos, forte, vermelho e trabalhador. Diziam-no atilado para o 

comércio e amigo do Brasil. Gostava da sua leitura nas horas de descanso, assinava 

respeitosamente os jornais sérios da província e recebia alguns de Lisboa. 

(AZEVEDO, 1964. p. 2). 

O jovem jurista é filho do seu irmão e o negociante por ele tem grande estima. 

―Perdão! eu não podia dizer semelhante coisa, depois de o haver elogiado por várias vezes, e 

ter-me declarado, como repito, seu amigo e seu apreciador...‖ (AZEVEDO, p. 134). O que se 

pode notar sobre os sentimentos do singelo pai de família pelo sobrinho é certo mal-estar por 

se encontrar em situação tão difícil, pois Manuel não entendia como seu irmão poderia ter 

arrumado um filho com a negra Domingas, sua escrava. Numa situação de constrangimento, o 

chefe de família se vê em um conflito. ―Não posso dizer nada, repito! E peço-lhe de novo que 

não insista... Esta posição é para mim um sacrifício penoso, creia!‖ (AZEVEDO, p. 118).  

O compromisso social, a promessa feita à sua sogra, o receio à reação dos amigos e 

da sociedade por uma atitude contrária aos princípios morais daquele grupo conduzem o 

tradicionalista e confuso Manuel a um posicionamento adverso ao seu espírito cristão. 

―Raimundo sentia-se comovido. Manuel, de joelhos, cabeça baixa e chapéu pendurado das 

mãos postas, rezava convictamente‖ (AZEVEDO, p. 117). Manuel, como sua sogra, mantém 

sua postura concernente ao mestiço de que negros e mulatos, escravos ou livres, devam ser 

mantidos em seus lugares.  

Dona Maria Bárbara, dentre as personagens que se lançam contra aqueles tidos como 

―não brancos‖, é a que melhor representa na obra a segregação racial por questões de origem. 

A sua aversão à pessoa do Dr. Raimundo provém preponderantemente do fato de este 

descender de uma negra. Era uma possibilidade fora de cogitação permitir na família a entrada 

de um ser, para ela, tão desprezivelmente inferior em todos os aspectos como sendo de outra 

espécie.  

Como afirmavam as teorias deterministas oitocentistas, observa-se o posicionamento 

do intelectual Silvio Romero que entendia ser a mestiçagem o ponto resultante das espécies 

em sua luta pela sobrevivência. Todavia, ao seu modo, que mais parecia uma espécie de 

―arianismo de conveniência‖, com um modelo de seleção que elege sempre uma raça mais 

forte. Observa-se, assim, a distância entre elogiar a mestiçagem e defender a igualdade entre 

os homens. Em 1887, declarava ele: ―Não tenhamos preconceito, reconheçamos as 

diferenças‖, (SCHWARCZ, 1993. p. 154), afirmando o poligenismo, teoria cuja crença o ser 

humano não tenha origem comum, como uma ideia de verdade absoluta.  
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Sobre a crença no poligenismo e na inferioridade do negro africano, Emília Viotti da 

Costa aborda sobre o pensamento escravocrata da época:  

Durante três séculos (do século XVI ao XVIII) a escravidão foi praticada e aceita 

sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade do cativeiro. Muitos 

chegavam a justificar a escravidão, argumentando que graças a ela os negros eram 

retirados da ignorância em que viviam e convertidos ao cristianismo. A conversão 

libertava os negros do pecado e lhes abria a porta da salvação eterna. Dessa forma a 

escravidão podia até ser considerada um benefício para o negro! Para nós, esses 

argumentos podem parecer cínicos, mas, naquela época, tinha poder de persuasão. A 

ordem social era considerada expressão dos desígnios da providência divina e, 

portanto, não era questionada. Acreditava-se que era a vontade de Deus que alguns 

nascessem nobres, outros, vilões, uns, ricos, outros, pobres, uns, livres, outros, 

escravos. De acordo com essa teoria, não cabia aos homens modificar a ordem 

social. Assim, justificada pela religião e sancionada pela Igreja e pelo Estado – 

representantes de Deus na terra -, a escravidão não era questionada. A igreja 

limitava-se a recomendar paciência aos escravos e benevolência aos senhores. [...] 

Não é difícil imaginar os efeitos dessas idéias. Elas permitiam às classes dominantes 

escravizar os negros sem problemas de consciência. Os poucos indivíduos que no 

período colonial, fugindo à regra, questionaram o tráfico de escravos e lançaram 

dúvida sobre a legitimidade da escravidão, foram expulsos da Colônia e o tráfico de 

escravos continuou sem impedimentos. Apenas os próprios escravos questionavam a 

legitimidade da instituição, manifestando seu protesto por meio de fugas e 

insurreições. Encontravam, no entanto, pouca simpatia por parte dos homens livres e 

enfrentavam violenta repressão.  (COSTA, 2008, p. 13, 14).  

No tocante ao ressentimento da idosa, nota-se o desejar a formação acadêmica, a 

educação e o estilo nobre do moço Raimundo em algum branco puro que viesse futuramente 

cortejar sua neta. E quanto ao mestiço, nutria um sentimento culturalmente internalizado de 

repulsa por indivíduos de sangue misturado. 

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. (AZEVEDO, 1964, p. 118). 

Assim, também, um sutilíssimo teor de inveja pode ser encontrado com acurada leitura 

sobre o posicionamento da matriarca. Um latente descontentamento por recear não viver para 

ver um pretendente que fosse branco, português, com as qualidades culturais do mestiço, para 

a neta que fora esmeradamente educada.  

Com respeito ao cônego Diogo, conselheiro e amigo da família, as suas razões para 

não aprovar a inserção de Raimundo em seu meio deviam-se predominantemente à história 

dos pais do mulato e toda a perversidade que fizera contra eles. Como amante de D. Quitéria, 

apanhado por seu esposo em seu leito conjugal num ato de adultério que o levou 

subsequentemente a matá-lo, temia o padre morrer nas mãos de Raimundo por uma atitude de 

vingança. Todavia, a começar por este personagem, uma vez detentor de certa cultura, nota-se 

relevante percentual de cobiça aproximando-se da inveja. 
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E o cônego transformava-se ao calor daquela indignação. — E então, parece já de 

pirraça, bradou, é nascer um moleque nas condições deste... E mostrava a carta, 

esmurrando-a — pode contar-se logo com um homem inteligente! Deviam ser 

burros! burros! que só prestassem mesmo para nos servir! Malditos! (AZEVEDO, 

1964, p.12). 

Luiz Dias era um rapaz português, empregado de Manuel Pescada, pretendente à 

mão de Ana Rosa, concorrente do Dr. Raimundo, personagem que encarna a sagacidade 

própria do materialismo e da ambição irresponsável e exacerbada. Cobiça por desejar as 

qualidades intelectuais, a sofisticação e o título acadêmico conferidos a Raimundo, para 

melhor impressionar sua amada e família, e inveja por odiar a presença daquele que viera 

roubar-lhe a sorte, valendo-se de condições que jamais pudera alcançar.  

Assim, no interior das personagens que se pode ter como primárias: Manuel Pescada, 

D. Maria Bárbara, o Cônego Diogo e Luiz Dias, imediatamente após Raimundo e Ana Rosa, 

gradativamente se eleva o sentimento de inveja provindo do preconceito contra o rapaz. A 

seguir, nos personagens secundários: Freitas, D. Maria do Carmo, Etelvina, Amância, 

Eufrasinha, Cazuza e outros personagens, o mesmo sentimento tende a ganhar um percentual 

ainda maior, e assim sucessivamente nos personagens terciários. 

Observa-se, ainda que de modo sorrateiro, nos diálogos estabelecidos entre o mulato 

Raimundo e seus opressores, certo jogo intelectual elitista no sentido de camuflar o 

pensamento racista internalizado em cada um. Dona Maria Bárbara se permite dialogar com 

aquele que sente profunda aversão, a partir de uma atmosfera de igualdade. Inicialmente, 

mesmo sabendo da ascendência do rapaz, trata-o como trataria outro qualquer daquele meio. 

É isto! acudiu Maria Bárbara, que parara para ouvir a resposta da neta. Nervoso! 

Olhem que estas moças d‘agora são tão cheias de tanta novidade e de tantas 

invenções!... É o nervoso! é a tal da enxaqueca! é o flato! é o faniquito! Ah, meu 

tempo, meu tempo!... Raimundo riu-se e Ana Rosa deu de ombros, simulando 

indiferença pelo que dizia a velha. — Não faça caso, moço! Esta menina está assim 

já de tempos, e ninguém me tira que foi quebranto que lhe botaram!... 

Raimundo tornou a rir, e Ana Rosa endireitou-se na cadeira em que acabava de 

assentar-se. ―Esta vovó!... pensou ela envergonhada. Que idéia não ficará ele 

fazendo da gente!...‖ — Não se ria, nhô Mundico! não se ria, prosseguiu a sogra de 

Manuel, que aqui está — e bateu no peito — quem já andou de quebranto a dar-não-

dá com os ossinhos no Gavião! E, tirando do seio um trancelim, com uma enorme 

figa de chifre encastoada em ouro:—Ai, minha rica figa, a ti o devo! a ti o devo, que 

me livraste do mau-olhado! — Mas, Sra. D. Maria Bárbara, conte-me como foi essa 

história do quebranto, pediu Raimundo. — Ora, o quê! Pois então o senhor não sabe 

que o mau-olhado, pegando uma criatura de Deus — está despachadinha?... 
(AZEVEDO, 1964, pp. 55-56). 

Manuel Pescada, seguindo uma prática não muito comum em seu convívio social, 

porém necessária, dado o seu interesse nas terras do sobrinho, o bajula como se estivessem 

ambos imersos em convivência social igualitária entre brancos, negros e seus descendentes. 
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— O quê, homem!... protestou logo Manuel, a quem não convinha a mudança do seu 

hóspede antes de realizada a compra da fazenda. O doutor pensa que está na Europa 

ou no Rio?... Pois então casinhas mobiliadas e com criado, isto é lá coisa que se 

encontre por cá?... Ora deixe-se disso! E, como o sobrinho insistisse, continuou 

declarando que semelhante exigência, sobre ser quase inexeqüível, acarretava para 

ele, Manuel, certa odiosidade. ―Que não diriam por aí?... Diriam que Raimundo fora 

tão maltratado pelos parentes de seu pai que preferira sepultar-se entre quatro 

paredes a ter de aturá-los!‖— Não senhor! concluiu ele, afagando-lhe o ombro com 

uma palmada, deixe-se ficar cá em casa, pelo menos até o verão — em agosto, 

iremos juntos ver a fazenda — e, como por esse tempo já todos os seus negócios 

estarão liquidados, ou o senhor volta para a Corte, ou se instala aqui mesmo na 

província, porém com decência! Não lhe parece isto acertado? Para que fazer as 

coisas malfeitas? (AZEVEDO, 1964 p. 62).  

Freitas, viúvo centrado em suas demandas pessoais, dialoga com o doutor deixando 

transparecer estarem no festivo momento em pé de igualdade racial. O tagarela esboça 

perfeita harmonia com o mestiço, apresentando sinais de democracia entre indivíduos de 

grupos étnico-raciais distintos.  

O Freitas amolava Raimundo sobre poesia popular; falou, com assombro, de Juvenal 

Galeno. — Muito original! muito original! — Do Ceará, não? 

— Todo inteiro! Ah, o senhor não imagina o que é aquela provinciazinha para as 

trovas populares! E, antes que Raimundo desse alguma providência contra a maçada, 

já o Freitas lhe recitava junto ao ouvido: ―Quando passares na nua, 

Escarra, cospe no chão! Qu‘estou cosendo à candeia Não sei se passas ou não!...‖ 

— Pois não há como uma festa no sítio! dizia Sebastião por outro lado. Isto de 

pândegas, ou bem que é pândega ou bem que não é! O Freitas insistia: 

―Sinhá, me dê qualquer coisa, Inda que só uma banana, Que a barriga é bicho burro, 

Com qualquer coisa s‘engana!‖ Raimundo já não o ouvia: prestava atenção a uma 

conversa entre Bibina, Lindoca e Eufrásia. (AZEVEDO, 1964 p. 87 e 88).   

Os personagens acima relacionados representam o esforço que se fazia, quando 

necessário, para dar mostras de igualdade racial em um universo de teorias que continuamente 

lhes doutrinavam do contrário. A partir da obra ―Escravidão e cidadania no Brasil 

monárquico‖, da historiadora Hebe Maria Mattos, calcula-se o modo de ver as diferenças 

naquele período. 

A noção de raça e a da desigualdade entre elas são construções do pensamento 

científico europeu e norte-americano surgidas apenas no século XIX, mesmo que já 

aparecessem, de forma embrionária, em alguns escritos do século XVIII, como as 

considerações de Thomas Jefferson. É a partir da primeira metade do século XIX, 

especialmente nos Estados Unidos, que até mesmo a origem comum da espécie 

humana passa a ser questionada (poligenismo), num dilema que só seria superado 

com a adoção da perspectiva da seleção natural (a partir da teoria darwinista, capaz 

de conciliar a idéia de uma origem comum com uma extrema e seletiva 

diferenciação natural) (MATTOS, 2004, p.11-12). 

Conclue-se esta subseção com o entendimento que recoloca em discussão os 

fundamentos essenciais da identidade nacional brasileira. A obra Rediscutindo a mestiçagem 

no Brasil: identidade nacional versus identidade negra, de Kabengele Munanga (1999). 

Segue-se na subseção seguinte tratando da cidade de São Luís e a obra ―O mulato‖. 
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2 ALUÍSIO AZEVEDO E SUA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E LITERÁRIA 

2.1 A cidade são-luisense e Aluísio Azevedo  

  Pretende-se, nesta subseção, como apresentação da obra e sua cidade de composição 

no contexto relacional com o autor de O mulato, discutir acerca da sociedade elitista são-

luisense: sua forma de idealizar a Europa e sua decadência com relação a falta de mão de obra 

escrava. Questionar sobre o lugar do mestiço em sociedade e chamar a atenção para o espírito 

de segregação cultivado no cerne da comunidade já severamente combatido pelos pais de 

Aluísio Azevedo antes mesmo de seu nascimento, Assim, abordar, o perfil social ludovicense 

no século XIX.   

 De acordo com Jean-Yves-Mérian, nos idos dos anos 1850, nada aparentava, aos olhos 

de viajante algum, qualquer sinal de decadência em São Luís do Maranhão. Por Alcide 

d‘Orbigny, observa-se usos e práticas de uma minoria de origem portuguesa, de pele branca, 

que no comércio enriquecera e, nos sobradões à pedra de Alcântara, mantinha-se em pouca 

mistura com a população de modo geral. Daí o fato de Orbigny notar o baixíssimo nível de 

mulatos em relação a negros e escravos. 

Notável por sua elegância e suas maneiras e por sua fineza. A riqueza do país, o 

desejo de imitar os costumes europeus popularizados por uma infinidade de casas 

francesas e inglesas, mas sobretudo a liberdade, a perfeita educação, os modos 

delicados e suaves das mulheres do Maranhão, contribuíram para fazer desta cidade 

um dos lugares mais agradáveis de se viver no Brasil. Em sua maioria criada em 

Portugal, as jovens senhoritas da região traziam consigo o gosto pelo trabalho e pela 

ordem, recato e comportamento geralmente alheios às nativas... Quanto aos rapazes, 

quase todos eles vão estudar nos melhores colégios da França ou da Inglaterra. 

(MÉRIAN, 2013, p. 21).
1
 

 O depoimento acima se refere a uma classe abastada que vive em São Luís do 

Maranhão como se vivesse na Europa, sem mencionar os colonos que, sem pretensões de criar 

raízes, em grande número, retornavam sempre a Portugal tão logo enriqueciam. Toda a 

economia da província passa pelo domínio de certa casta de comerciantes que controla os 

casamentos com a finalidade de servir aos interesses dos membros desse grupo privilegiado. 

A ordem social conserva, sob rigorosas promessas, suas conveniências: ―Nunca me 

perdoariam tal casamento; além do que, para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz a 

minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou descendente direto de 

portugueses![...]‖ (AZEVEDO, 1964, p. 106). Assim, se formava a classe dirigente na 

orgulhosamente chamada ―Atenas brasileira‖.  

A esse grupo elitista, no tocante à sua literatura, Aluísio toma como referência para 

expor sua batalha no campo das ações sociais. É justamente com as mesmas características 

                                                           
1
 ORBIGNY, Alcide d‘. Voyage dans les deux Amériques. Paris: Furne et Cie, 1854, p. 139-140. 
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que Azevedo descreve o modo de condução social partilhado por aquela elite fechada em O 

mulato, coadunando com o mesmo tom segregatício e o mesmo espírito de idealização dos 

costumes da Europa. Enquanto detentor das qualidades típicas dos rapazes referidos acima 

pelo viajante, ao protagonista azevediano só resta saber qual o seu lugar. Notadamente, o 

lugar do ―mulato‖ inexiste, no âmbito daquela sociedade. O ―mulato‖ de Aluísio se choca 

consigo mesmo ao saber que pertence a um grupo intermediário cujo lugar naquela 

comunidade não pode se estabelecer. 

Raimundo, pela primeira vez, sentiu se infeliz; uma nascente má vontade contra os 

outros homens formava se na sua alma ate ai limpa e clara; na pureza do seu caráter 

o desgosto punha a primeira nódoa. E, querendo reagir, uma revolução operava-se 

dentro dele; idéias turvas, enlodadas de ódio e de vagos desejos de vingança, iam e 

vinham, atirando se raivosos contra os sólidos princípios da sua moral e da sua 

honestidade, como num oceano a tempestade açula contra um rochedo os negros 

vagalhões encapelados. Uma só palavra bolava à superfície dos seus pensamentos: 

―Mulato‖. E crescia, crescia, transformando se em tenebrosa nuvem, que escondia 

todo o seu passado. Idéia parasita, que estrangulava todas as outras idéias. 

— Mulato! (AZEVEDO, 1964,  p. 107). 

Do ponto de vista social, nesse período, a cidade de São Luís se encontra em perfeita 

ordem. A chegada de um estranho como Raimundo poderia significar ameaça ao grupo 

tradicionalmente fechado. Ao índio, a idealização do romantismo lhe condiciona um espaço. 

Ao negro, o seu ambiente é devidamente delimitado como sendo da classe subserviente que se 

estabelece para servir ao grupo dominante. Por sua vez, o descendente miscigenado não 

encontra um lugar. Aluísio descreve um lugar, a partir da primeira página do referido 

romance, ainda muito aquém do que pudesse reconhecer Raimundo como um ponto para 

iniciar sua vida no Brasil. 

A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam todavia com o resto da cidade, 

porque era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Em todas as 

direções cruzavam-se homens esbofados e rubros; cruzavam-se os negros no carreto 

e os caixeiros que estavam em serviço na rua; avultavam os paletós-sacos, de brim 

pardo, mosqueados nas espáduas e nos sovacos por grandes manchas de suor. 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. Na Casa da Praça, debaixo das amendoeiras, nas portadas dos 

armazéns, entre pilhas de caixões de cebolas e batatas portuguesas, discutiam-se o 

câmbio, o preço do algodão, a taxa do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais; 

volumosos comendadores resolviam negócios, faziam transações, perdiam, 

ganhavam, tratavam de embarrilar uns aos outros, com muita manha de gente de 

negócios, falando numa gíria só deles trocando chalaças pesadas, mas em plena 

confiança de amizade. Os leiloeiros cantavam em voz alta o preço das mercadorias, 

com um abrimento afetado de vogais; diziam: Mal-rais em vez de mil-réis. À porta 

dos leilões aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Corria 

um quente e grosseiro zunzum de feira. O leiloeiro tinha piscos de olhos 

significativos; de martelo em punho, entusiasmado, o ar trágico, mostrava com o 

braço erguido um cálice de cachaça, ou, comicamente acocorado, esbrocava com o 
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furador os paneiros de farinha e de milho. E, quando chegava a ocasião de ceder a 

fazenda, repetia o preço muitas vezes, gritando, e afinal batia o martelo com grande 

baru-lho, arrastando a voz em um tom cantado e estridente. Viam-se deslizar pela 

praça os imponentes e monstruosos abdomens dos capitalistas; viam-se cabeças 

escarlates e descabeladas, gotejando suor por debaixo do chapéu de pêlo; risinhos de 

proteção, bocas sem bigode dilatadas pelo calor, perninhas espertas e suadas na 

calça de brim de Hamburgo. E  toda esta atividade, posto que um tanto fingida, era 

geral e co-municativa; até os ricos ociosos, que iam para ali encher o dia, e os 

caixeiros, que faziam cera e até os próprios vadios desempregados, aparentavam 

diligência e prontidão. (AZEVEDO, 1964,  p. 1- 2). 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade e holocausto 

(1998, p. 87), em estudo sobre o preconceito, entende o racismo como sinônimo de 

heterofobia ou ressentimento da diferença. Propõe o autor que os sentimentos de 

ressentimento e antipatia assemelham-se com apêndices emocionais da atividade de 

segregação, que por si mesma reivindica uma atividade, um impulso, uma ação insistente de 

segregar. O estrangeiro, ao aproximar-se do grupo já fixado, ameaça introduzir-se a ele e 

fundir-se, absorvendo suas características, se precauções não forem devidamente tomadas. 

Assim, a reação mais evidente consiste em ver o forasteiro como aquele que pretende destruir 

a fronteira do território e desfazer a diferença entre a forma de vida da família (dita correta) e 

a forma de vida estranha (dita incorreta) o que, por sua vez, produz uma grande ―precipitação 

radioativa de antagonismos‖.  

Assim, em função da conjuntura histórica e por conta da genitora negra do 

segregado, Dr. Raimundo sofrera preconceito de origem e de marca conjuntamente, pois há 

um fenômeno sociológico denominado ―unconscious bias‖, em português, ―viés 

inconsciente‖, que se dá como um conjunto de estereótipos sociais comuns a todas as pessoas. 

Imperceptivelmente, processos cognitivos são formados e se discrimina seguindo um padrão 

imposto pelo grupo.  

Do ponto de vista de Elias e Scotson, o preconceito constata-se fundamentalmente na 

relação descrita como ―Estabelecidos-outsiders‖. Conforme os sociólogos, após estudo feito 

na década de 1950, em uma cidade ao sul da Inglaterra, com nome fictício de Winston Parva, 

um grupo humano estabelecido em uma determinada comunidade desde longa data 

estigmatiza e cerra fileiras contra grupos mais novos de residentes, a que chamam de outsiders 

(ELIAS; SCOTSON, 2000. p. 27). O primeiro grupo atribui a seus membros características 

humanas superiores, enquanto trata o segundo como sendo de menor valor humano. Afirmam 

os estudiosos que há uma acentuada diferença na coesão dos dois grupos. Respectivamente, 

um é formado por estreita integração e o outro não.  

Zygmunt Bauman entende que o estrangeiro, apenas por aproximar-se dos fixos, já 

constitui para estes uma ameaça que deseja misturar-se com eles e inverter seu modo correto 
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de viver (familiar) para um modo incorreto (estranho), destruindo a divisória que esxiste entre 

as duas concepções de vida.  

Conforme se observa no trabalho dos autores Elias e Scotson, o grupo estabelecido, 

aqui representado como a elite ludovicense, teme a inserção do forasteiro, denominado 

―outsiders‖, no lugar, gerando, a partir do próprio pensamento segregatício, certa atmosfera de 

contrariedade. Os residentes fixos, alegando serem superiores, acreditam que o alheio, ao 

achegar-se, contamina-os, anulando o que separa superiores em humanidade de inferiores.  

O que se constata sobre o preconceito a partir do raciocínio de ambos os estudiosos 

supracitados é que combinações de fatores, para cada caso específico, determinam um modelo 

de segregação. Fatores tais como: diferenças que envolvem questões territoriais, similares ao 

próprio caso dos estabelecidos-outsiders, podem, imbricadamente, convergir com outros para 

concretizar um sentimento mais amplo que provém do instinto do homem, que, 

indissociavelmente, como um fenômeno, nasce e morre com ele. Para cada caso determinado 

o racismo se manifesta de uma maneira, mas com origem comum no mesmo sentimento de 

ansiedade como fenômeno da natureza humana. Entende Bauman que 

A heterofobia parece ser uma manifestação concentrada de um fenômeno de 

ansiedade ainda mais amplo despertado pela sensação de que a pessoa não tem 

controle da situação e assim não pode nem influenciar seu desdobramento nem 

prever as conseqüências dos próprios atos. A heterofobia pode parecer uma 

objetivação realista ou irreal dessa ansiedade — mas é provável que a ansiedade em 

questão busque sempre um objeto para ancorar e que, por conseguinte, a heterofobia 

seja um fenômeno bastante comum em todas as épocas e mais comum ainda na era 

da modernidade, quando se tornaram mais freqüentes as ocasiões para a sensação de 

"descontrole" e mais plausível sua interpretação como interferência de um grupo 

humano intruso. (BAUMAN, 1998. p. 86).  

Dessa perspectiva, considerando que Bauman (1998) propõe com essa definição de 

heterofobia diferenciá-la da inimizade competitiva, a tentativa de encontrar motivos reais para 

o preconceito racial deveria partir de uma investigação dessa ansiedade no interior de cada 

grupo e/ou indivíduo.  Então, parece não haver, a priori, desarmonia entre os sociólogos, pelo 

menos concernente à relação entre um grupo fixo e um indivíduo de fora. Entretanto, na seção 

seguinte, tratar-se-á da rivalidade entre a plêiade de Aluísio e o clero, tomados como grupos 

reconhecidamente do mesmo espaço. Nesse caso, ambos, Bauman e Elias, tomam caminhos 

diferentes, a saber, pelo aspecto que diz respeito à civilidade.  

Então, consensualmente com Bauman e a dupla Elias & Scotson, Raimundo, pela ótica 

dos que já residem em São Luís, ameaça o grupo colocando em risco sua integridade. A 

própria presença do mestiço, das perspectivas acima, já enceta um mal-estar na sociedade que 

a desperta para o ato da separação. Desse modo, o ambiente de antagonismos gerado pelo 

contato social entre o Dr. Raimundo, ―mulato‖, e a sociedade são-luisense ―branco europeu‖, 
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associado à inexistência de um lugar é o que reforça no mestiço a ideia de sair dali e seguir 

para o Rio de Janeiro.  

No entanto, Raimundo aborrecia-se; a província parecia-lhe cada vez mais feia, mais 

acanhada, mais tola, mais intrigante e menos sociável. Por desfastio, escreveu e 

publicou alguns folhetins; não agradaram falavam muito a sério; passou então a dar 

contos, em prosa e verso; eram observações do real, trabalhadas com estilo, 

pintaram espirituosamente os costumes e os tipos ridículos do Maranhão de nossa 

Atenas como dizia o Freitas. Houve um alvoroço! Gritaram que Raimundo atacava a 

moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis da província. E foi o 

bastante: os atenienses saltaram logo, espinoteando com a novidade. Meteram-lhe as 

botas; chamaram-lhe por toda a parte: besta! cabra atrevido! Os lojistas, os 

amanuenses de secretaria, os caixeiros freqüentadores de clubes literários, em que se 

discutia, durante anos, a imortalidade da alma, e os inúmeros professores de 

gramática, incapazes de escrever um período original, declararam que era preciso 

meterlhe o pau! Escová-lo, para se não fazer de atrevido e desrespeitador das coisas 

mais sagradas desta vida: a inocência das donzelas, a virtude das casadas e a mágoa 

das viúvas maranhenses! (AZEVEDO, 1964,  p. 61). 

 Com a interpretação de que o mestiço atacava a moralidade pública, como coloca 

acima Elias e Scotson (2000), o grupo se fecha em sua integridade contra Raimundo. De 

modos diferentes, por diferentes atores sociais, uma reação em cadeia se inicia provocada pelo 

elemento estrangeiro que se aproxima, ameaçando inserir-se àquele meio. Por tal impulso, 

segundo Bauman (1998), norteado pelo ressentimento da ―diferença‖, os apêndices 

emocionais, por si só, reclamam uma insistente ação de segregar.     

Nas portas de botica, nas esquinas do Largo do Carmo, no fundo das vendas em que 

se vendia vinho branco e no interior de todas as casas particulares, juravam nunca ter 

visto semelhante escândalo de linguagem pelas folhas. Falou-se muito nos jornais 

em Gonçalves Dias, Odorico Mendes, Sotero dos Reis e João Lisboa; apareceram 

descomposturas, anônimos, pasquins, contra Raimundo; escreveram-se obs-

cenidades pelas paredes, a giz e blac-verniz, contra o novo poeta dágua doce! Ele foi 

a ordem do dia, de muitos dias; apontaram-no a dedo, boquejaram, por portas 

travessas, que ia sair um jornalzinho, intitulado O Bode, só para botar os podres do 

ordinário na rua! Os moleques cantavam, contra o perseguido, torpezas tais, que este 

nem sequer as compreendia. E, alheio ao verdadeiro sentido das descomposturas e 

das indiretas, jurou, pasmado, nunca mais publicar coisa alguma no Maranhão. — 

Apre! Com efeito! Dizia. E tomou deveras um invencível nojo por aquela província 

indigna dele; impacientou-se por consumar o seu casamento com Ana Rosa e retirar-

se daquele chiqueiro de pretensiosos maus. — Safa! terrinha estúpida! resmungava 

sozinho, a fumar cigarros, de barriga para o ar, no seu quarto. (AZEVEDO, 1964,  p. 

61).    

Raimundo José da Silva jura pasmado nunca mais publicar nada naquela cidade pela 

sua formação e respeito ao conhecimento e às artes, de modo geral. As pessoas do lugar 

voltam-se contra o mestiço, sem antes conhecer o que se passa para refletirem a respeito, por 

viverem alienadamente sob a manipulação astuciosa daquele grupo elitista. O Dr. Raimundo 

era bem visto por onde passara na Europa. Uma carta enviada ao cônego e ao Tio do mestiço, 

às vésperas de sua chegada ao Brasil, por um certo Peixoto de Lisboa, encarregado de 

canalizar os recursos para Raimundo no exterior desde sua infância, declara que [...] ―o Dr. 
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Raimundo foi sempre apreciado pelos seus lentes e condiscípulos e que tem feito boa figura, 

tanto em Portugal, como depois na Alemanha e na Suíça, e como ultimamente nesta Corte, 

onde, segundo diz ele, tencionava fundar uma empresa muito importante.‖ (AZEVEDO, 

1964, p. 10).  

Mundico, como chamavam, não era apenas um objeto de segregação, mas ―Gabava-se 

de ter adquirido grande experiência do mundo; conversava à vontade sobre qualquer assunto 

tão bem sabia entrar numa sala de primeira ordem como dar uma palestra entre rapazes numa 

redação de jornal ou na caixa de um teatro. (AZEVEDO, 1964, p. 31). Sem o ato 

preconceitual, a cidade de São Luís do Maranhão muito poderia ganhar com sua distinta 

presença, uma vez que os são-luisenses tanto primavam por tudo que se praticara na Europa. 

A Sociedade Dramática Maranhense, segundo Yves-Mérian, desde 1841, buscando 

aproximar-se das novidades europeias, impulsionara a vida teatral em São Luís, revelando 

muitas vocações de atores.   

Em 1852, ainda de acordo com Mérian, cria-se o Teatro São Luís, em substituição ao 

Teatro União. Companhias diversas da França, Itália e Portugal se apresentavam com 

espetáculos líricos e/ou peças de teatro. Era de se notar que havia uma importante vida social, 

sendo a Europa em tudo imitada. Certo escritor maranhense, Dunshee de Abranches, amigo 

da família de Aluísio Azevedo lembra que: 

Grandes costureiras francesas ali se tinham estabelecido. Madame Esmeralda, 

Madame Ory e a sua formosa filha, mantinham a fama de todos os requintes da 

moda parisiense. Fortunato e Luís Ory, cabeleireiros de senhoras, tinham todas as 

horas ocupadas. A ―Notre Dame de Paris‖ era o empório das sedas mais caras e das 

mais finas perfumarias. Os irmãos Bluhm, filhos da Alemanha, mas educados na 

Inglaterra, fabricavam chapéus do mais alto estilo britânico para homens que se 

trajavam rigorosamente à moda inglesa. As joalherias Chevance, Ferdinand Fouque, 

Thoverez et Krause vendiam anualmente milhares de contos em joias. O trabalho 

escravo dava para tudo isso; tornara o Maranhão uma das províncias mais fartas do 

Império pela sua riqueza econômica e pela pujança intelectual de seus filhos. 

(MÉRIAN, 2013, p. 22). 

Aluísio n‘O mulato faz menção à tal prosperidade cultural maranhense por meio do 

personagem Freitas, quando, à chegada de Raimundo em São Luís, reunem-se sob o teto de 

Manuel Pescada sua cúpula composta por velhos amigos da família. 

Elogiou muito o teatro São Luís. Dizia o cônego que era o São Carlos de Lisboa, em 

ponto pequeno! Lembrou respeitosamente a companhia lírica do Ramonda, o 

Remorini, o tenor morrera de febre amarela, depois de ser muito aplaudido na 

Gemma de Vergi. Ah, como aquela, jurava não voltaria outra companhia ao 

Maranhão! Mas que, mesmo na província, havia moços de grande habilidade... 

Referia-se a uma sociedade particular, de curiosos. (AZEVEDO, 1964,  p. 38).  

Não era apenas o jornalismo que dispunham os beletristas naquele período para viver, 

com um número escasso de leitores. Para muitos, em termos de remuneração, o teatro fora 
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uma prática bastante interessante. Conforme Mérian, O irmão de Aluísio, Artur Azevedo, 

deixou uma quantidade, entre obras originais, traduções e adaptações, superior a 200 peças. 

Segundo o historiador, alguns desses trabalhos de sucesso proporcionaram-lhe um rendimento 

comparado aos direitos autorais de uma edição do total romanesco desenvolvido pelo Bruxo 

do Cosme Velho, Machado de Assis. Outrossim, que Aluísio, muitas vezes, havia falado em 

trazer para o Brasil o teatro realista concomitantemente com o romance, observando no 

público tal sensibilidade. (MÉRIAN, 2013, p. 383)   

Apesar de não possuir o mesmo talento e pragmatismo do organizado irmão, nesse 

campo artístico, o abolicionista encontrou no teatro uma atividade crucial em sua carreira de 

1882 a 1890, considerando, entretanto, que em sua estada inicial ao Rio de Janeiro havia 

marcado presença como caricaturista, o que trataremos na seção subsequente. 

A atividade de caricaturista Aluísio foi abandonada após 1881, deixando suas 

habilidades de desenhista à mercê do teatro na montagem de muitas peças com seus cenários. 

Aluísio entendia que deveria ser o teatro realista interpretado de maneira natural, em uma 

atmosfera menos convencionalista. Figurino e cenário, em sua visão, responderiam a 

condições de uma mise-en-scène (Disposição de cenários) que viria a recriar a ilusão da vida 

quotidiana e corrente no teatro.   

Conforme Jean-Yves Mérian (2013, p. 384), Aluísio e Artur, morando juntos, 

escreveram Casa de Orates, uma comédia em três atos representada no teatro Sant‘Anna à 28 

de abril de 1882. Contudo, os espectadores não receberam a peça com gosto. Ainda juntos, no 

mesmo teatro, produziram, em 26 de outubro de 1882, Flor de Lis, a opereta que bem 

repercutiu na capital. A obra não era original, era uma adaptação de Burani e Boucheron, de 

representação parisiense no ano de 1878. A partitura de Léon Vasseur fora empregada pelos 

irmãos em um contexto completamente alterado.  

Quando da representação inicial de Flor de Lis faziam-se presentes a elite carioca e 

pomposamente a família imperial. Esta distinta presença poderia ter criado um ambiente 

perfeito para um excelente resultado, mas a peça, embora tenha transcorrido de modo 

competente pelo atores, ficou comprometida porquanto não agradara a imperatriz pelas 

ousadas réplicas e expressões apimentadas. Ao término do primeiro ato, a família imperial 

ausenta-se do teatro. 

Imediatamente ulterior ao dado evento, a imprensa lança-se a favor da moral e dos 

bons costumes contra a opereta, apontando-a como de natureza indecorosa. A polêmica fez 

com que Aluísio se retratasse. Por meio de dois artigos, respondeu que os autores da peça não 
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teriam sido ofendidos se a família imperial não tivesse saído, expondo de modo crítico ao 

Conservatório Dramático seu ponto de vista a respeito da censura e da moral na arte. 

Interrompida posteriormente, a peça precisou ser refeita pelos seus autores. De sorte 

que, sendo considerada um escândalo, é definitivamente retirada de cartaz. Assim, Aluísio via 

a situação como uma segunda frustração em apenas três meses, ameaçando a sua reputação e 

a de seu irmão Artur Azevedo. 

Entretanto, de acordo com Mérian (2013, p. 387), com certa adaptação de Filomena 

Borges, Aluísio ainda persiste no gênero cômico. Apoiando-se no romance-folhetim, que 

serviria de publicidade nessa peça de um ato, se dá a representação, em 1884, no Teatro 

Príncipe Imperial, mas com acanhado êxito. 

Conferida sua experiencia na comédia, Aluísio tenta sucesso em outro gênero: o drama 

no teatro. Apesar de ter planejado, após o sucesso da edição primeira de O mulato, uma 

segunda edição, em 1881, optou por canalizar a curiosidade produzida pelo romance para uma 

adaptação teatral. No entanto, vale ressaltar que esta não seria uma representação em três atos 

com outra peça abolicionista de título semelhante, sem êxito no Teatro São Luís, em 9 de 

junho de 1882, por Moreira de Vasconcelos. Retoma-se, precisamente o enredo da obra, 

alterando apenas o epílogo: ―Enquanto o protagonista exala em cena o último alento, 

perdoando e perdoado, e aconselhando o infanticídio à mulher que ama, um preto trata, por 

sua conta e risco, para vingar Raimundo, de justiçar o assassino Dias.‖ (MÉRIAN, 2013, p. 

387). 
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Figura 4: O Mequetrefe, Rio de Janeiro, 10.10.1884. Desenho de Asmodeu anunciando a encenação de O mulato 

de Aluísio Azevedo no Teatro Recreio Dramático em benefício de Helena Cavalier. (MÉRIAN, 2013, p. 385). 

Complicado seria, no teatro, conservar o desfecho da narrativa. Presumiria um pulo 

temporal e um corte da ação, discordantes das condições do teatro. Outrossim, no mote, o 

papel do negro é reforçado. Desse modo, a favor da abolição da escravatura; contrário aos 

preconceitos e discriminações raciais, o drama, ―peça antipreconceito‖, com interesse é 

recebido por todos que defendiam a causa abolicionista. Após 18 de outubro de 1884, 

conforme Yves-Mérian, o Teatro Recreio Dramático passa a ser para os abolicionistas sua 

tribuna, certamente, uma conquista. As dificuldades no enfrentamento de questões sociais 

para os que sonhavam com um mundo mais igualitário eram bem maiores. As batalhas 

travadas pelos jornais O País, O pensador e Pacotilha não foram fáceis para Aluísio e seus 
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companheiros com seu ideário de abolição. ―É evidente que, para manter-se em São Luís, com 

absoluta regularidade, um jornal de ideias, que só parecia contar com a venda avulsa, não 

bastaria o esforço dos jovens que o redigiam. Quem financiaria a nova folha? O mistério 

suscitou hipóteses.‖ (MONTELLO, 1975, p. 6).  

Antes disso, as batalhas eram ainda mais acirradas. Em conformidade com Mérian, 

não se limitando ao patamar das ideias opostas entre periódicos, aos quais se tem o mais 

famoso deles, o Farol Maranhense, de 1827, amargara-se penosos conflitos. O jornal Farol 

Maranhense tinha como diretor José Cândido de Morais e Silva, popularmente conhecido 

como ―O Farol‖, responsável pela revolução de 7 de abriu de 1831. Em O mulato, evoca 

Aluísio o Farol como o homem que dominara o coração de Mariana, cujo destino lhe obrigara 

a abrir mão do seu primeiro amor para casar-se com Manuel Pescada. 

Mas o Pescada não compreendeu a esposa, nem foi amado por ela; a virtude, ou 

talvez simplesmente a maternidade, apenas conseguiu fazer de Mariana uma 

companheira fiel; viveu exclusivamente para a filha. É que a desgraçada, desde os 

quinze anos, ainda no irresponsável arrebatamento do primeiro amor, havia eleito já 

o homem a quem sua alma teria de pertencer por toda a vida. Esse homem existe 

hoje na história do Maranhão, era o agitador José Cândido de Moraes e Silva 

conhecido popularmente pelo Farol. Fez todo o possível para casar com ele, mas 

foram baldados os seus esforços, nem só em virtude das perseguições políticas que, 

tão cedo, atribularam a curta existência daquela fenomenal criatura, como também 

pela inflexível oposição que tal idéia encontrou na própria família da rapariga. 

(AZEVEDO, 1964,  p. 3). 

O ―Farol‖, que encabeçara o movimento contra ao que se chamaria hoje de 

neocolonialismo, é morto em combate no ano de 1832. Concernente à esta revolta contra a 

hostilidade colonial portuguesa, que, em parte, desequilibrara a economia do lugar, importa 

salientar que, em favor dos ―independencistas‖, lutaram grande número de mestiços e 

escravos. E após esse e outros conflitos subsequentes, como o que se estende entre os 

―Cabanos‖ e os ―Bem-te-vis‖, a Revolução do Balaio, em 1839, qualquer  prosperidade na 

chamada ―Atenas Brasileira‖ começa a se dissipar preponderantemente com o declínio do 

preço do algodão. Os norte-americanos firmavam uma concorrência em que os fazendeiros de 

São Luís se endividaram, pois o algodão constituía maior parte da fonte de sua renda. Como 

solução para saldar suas dívidas contratadas anteriormente, o único jeito seria se desfazer dos 

escravos de maior valor que possuíam. Celso Magalhães, na época, faz a seguinte avaliação: 

Quando de 1850 em diante começou a produzir-se em maior e sempre crescente 

escala a procura de escravos para o trabalho dos cafezais no sul, a nossa lavoura 

vendeu escravos, abandonou, entrou como que em liquidação desesperada e ingrata 

da vida, que era a sua, tão nobre, tão independente, e aceitou condições novas de 

existência mais precária, mais dependente, menos lucrativa e de nenhum futuro, 

porque o capital apurado ou fosse nos excessos de usura ou na renda regular de 

outros empregos apenas dava para o correr à despesa, que logo foi outra e maior, 

deixando o dono da casa de ser produtor para ser consumidor até do próprio 

patrimônio. (MÉRIAN, 2013, p. 29). 
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Observa Mérian que, entre os fazendeiros, cogitava-se a ideia de favorecimento na 

procriação de escravos, logo que a medida havia, com algum êxito, sido aplicada ao sul dos 

Estados Unidos. Certo deputado do Maranhão em 1856 apresenta relatório mostrando o quão 

difícil seria conceber, no Maranhão, ―fazendas de reprodução de escravos‖, pois, além de 

serem poucos os casamentos entre eles, assustadora era a mortalidade infantil.   

 Naquele momento, a tentativa mais lúcida, nesse sentido, se deu com as autoridades 

substituindo a mão de obra dos escravos pela dos livres, de origem asiática ou europeia, 

lançando programas de colonização. Chegaram então os primeiros colonos a fevereiro de 

1853, sendo que estes, depois de dois anos, já contavam 887, oriundos basicamente do Porto e 

dos Açores. Todavia, lastimavelmente, a tentativa acabou em fracasso, com esses colonos 

distribuídos para cinco colônias agrícolas. O pai de Aluísio Azevedo, David Gonçalves de 

Azevedo, sobre o fracasso, explica que: 

Este estado é devido às decepções por que passaram os empresários com os 

resultados obtidos, ao desgosto dos emigrantes por não terem encontrado os 

cômodos e interesses que lhes tinham prometido em Portugal e sobretudo às 

epidemias que se desenvolveram e ceifaram imensas vidas dos pobres colonos. 

(MÉRIAN, 2013, p. 30). 

Conforme Mérian (2013, p. 30), Aqueles colonos que, eventualmente, sobreviviam 

eram encaminhados a hospitais. Outros eram enviados de volta para a sua terra. Os que não 

tinham a mesma ―sorte‖, acabavam suas vidas ―inchados e amarelos‖ à esmolar nas ruas de 

São Luís. Confirma César Augusto Marques que seria então um infortúnio que precederia, 

prejudicando qualquer programa de colonização futuro. Nesse período, várias epidemias 

graves sobrevieram – a febre amarela em 1851, a varíola em 1854, a disenteria em 1856, uma 

epidemia de gripe em 1859 -, fazendo do Maranhão um lugar amaldiçoado para todos os 

aspirantes da Europa à emigração. Ressalta-se que no Maranhão surgira, em meados de 1855, 

o sonho do Eldorado, levando mesmo certa companhia carioca a fazer algumas contratações 

de chineses para pesquisa técnica e localização do mineral na área. Entretanto, tudo não 

passara de miragem que, por sua vez, encontra obstáculo na política governamental adversa à 

imigração chinesa.  No Parlamento, em 1880, sob debate, escreve o cônsul da França: 

Muito se tem falado nos jornais da França sobre as minas de ouro do Maranhão. 

Tendo informações de fonte segura, o que é certo e que posso afirmar é que o ouro 

mais puro e mais real saiu dos bolsos dos acionistas e que é preciso desconfiar, na 

França, das ações desta sociedade. Existem algumas parcelas de ouro infiltradas 

numa área bastante extensa, o que poderia deixar imaginar a existência de uma 

importante jazida nas montanhas mais altas e mais afastadas, mas os infelizes que 

até agora foram contratados para a prospecção só encontraram febres, a fome e a 

morte. É importante divulgar o fato para evitar a emigração de franceses que 

indubitavelmente encontrariam a morte.  (MÉRIAN, 2013, p. 30, 31). 
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Os efeitos da crise também foram nocivos no âmbito da criação de gado. Em 1858 e 

1859, uma forte seca varreu o norte do Brasil causando a morte de 30 mil cabeças, apenas na 

província do Maranhão, sem compensação alguma de qualquer desenvolvimento industrial em 

São Luís. Constata César Augusto Marques: 

Atualmente a indústria consiste em duas casas de fundição, em muitas tendas de 

alfaiates e ourives, sapateiros e ferreiros, seleiros e tamanqueiros, charuteiros, 

marceneiros, etc..., doces secos e de calda, algumas olarias, padarias, porém tudo 

isto em estado muito desanimador. (MÉRIAN, 2013, p. 31).  

Essa breve exposição do que ocorria acerca da situação econômica do Maranhão 

demonstra que toda a fachada de abundância e prosperidade vista por viajantes desavisados 

era falsa. Paulatinamente, a decadência se solidificava com a escassez da mão de obra, melhor 

abordada mais à frente, e a carência de desenvolvimento por parte da indústria. 

Todavia, coloca Yves-Mérian, que, provisoriamente, o comércio não ia tão mal: o 

algodão, (de péssima qualidade) o açucar, em menor porcentagem, a carne, bem como a 

cachaça, os oleaginosos e a madeira nutriam as exportações, de sorte que se tinha certa 

compensação em relação às importações no que tange volume e valor comercial. Seus clientes 

mais importantes eram: Inglaterra, Portugal, Espanha e Estados Unidos; e fornecedores: 

Inglaterra, Portugal, França e Estados Unidos. Destarte, as casas comerciais de exportação e 

importação, juntamente com negociantes estrangeiros, principalmente os portugueses, 

cumpriam relevante atribuição social na cidade de São Luís. Assim, a situação destes se fazia 

contrastante com o declínio dos fazendeiros que chegavam a hipotecar o que tinham no intuito 

de garantir os empréstimos que faziam.  

Os brasileiros, com essa realidade, foram despertados por um sentimento 

antiportuguês, redundando em divergência com a administração da alfândega e em debates 

por via de artigos em jornais, acusando-os de exploradores gananciosos dos trabalhos 

realizados por eles.   

É bem nessa atmosfera embaçada por esses conflitos que nasce Aluísio Azevedo, 

exatamente, filho de comerciante português, por sua vez, futuro vice-cônsul, com uma jovem 

senhora portuguesa. Os pais de Aluísio viveram dramas particulares cuja traumaticidade 

muito contribuiu com suas reflexões acerca do amor, do casamento, bem como da situação 

social da mulher sob a moral patriarcal ludovicense. Os personagens Manuel Pescada e sua 

filha Ana Rosa parecem ter sido criados por Aluísio em alusão a seus pais com sua 

complicada história que se segue. O pai do escritor, David Gonçalves de Azevedo, afirma 

Mérian (2013), era meramente um viúvo comerciante muito querido e respeitado pela 

sociedade maranhense e pela comunidade portuguesa quando conheceu Dona Emília Amália 
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Pinto de Magalhães, mulher que viera de um casamento conflituoso em Portugal, fugindo 

com sua filha.  

David Gonçalves, não apenas usufruia da estima dos ludovicenses pela atuação 

notável que desempenhara na fase turbulenta dos anos 40, como também por sua inquietante 

vontade e ação em prol do desenvolvimento cultural e social de São Luís. Em Lisboa, no 

Ministério das Relações Exteriores, em estudo dos relatórios do Consulado de São Luís, 

obtém Mérian informações seguras de currículo enviado pelo pai de Aluísio Azevedo ao Rei 

de Portugal: 

[David Gonçalves de Azevedo] súbdito de Vossa Magestade reside há mais de vinte 

anos no Brasil, aonde exerceu com muita honra a profissão de comerciante. Hoje 

ocupa-se exclusivamente da direção do consulado.  

Em Portugal, tendo apenas 18 anos de idade, alistou-se como voluntário no batalhão 

nacional móvel da Senhora Dona Maria Segunda, onde serviu durante a guerra da 

usurpação; em seguida foi alferes e depois tenente do 8º batalhão nacional de 

Lisboa.  

Quando em 1840, o presidente do Maranhão, numa proclamação chamou os 

portugueses às armas, para defender a sua honra, vidas e fazendas de um bando de 

malvados (em grande parte escravos), que assolou esta província, o suplicante 

alistou-se no batalhão provisório auxiliador, todo composto de súbditos de vossa 

Magestade, no qual serviu como capitão, e depois como comandante interino do 

mesmo batalhão. Os serviços que este corpo prestou foram relevantíssimos, e a 

maneira por que o suplicante serviu, grangeou-lhe a ser agraciado pela sua 

Magestade o Imperador do Brasil, com a insígnia da rosa.  

Na ocasião do terremoto da ilha terceira em 1841 tirou o sup° nesta cidade uma 

subscrição de 3.200$000 a favor das vítimas daquela catástrofe, cuja quantia 

remeteu à secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Por este serviço 

espontâneo teve a honra de ser nomeado cavaleiro da ordem de Nossa Senhora da 

Conceição.  

Em 1852 organizou aqui a associação do Gabinete Português de leitura. A utilidade 

desta instituição é geralmente notória.  

Em 1853 foi o presidente da comissão que dirigiu as exéquias que nesta cidade se 

mandaram celebrar pelo eterno descanso de Sua Magestade e nunca assaz chorada 

Rainha Senhora Dona Maria Segunda, de saudosíssima memória.  

Em 1855 publicou o seu Epítome Histórico de Portugal, do qual um grande número 

de volumes tem gratuitamente distribuído pelos seus concidadãos recentemente 

chegados e que ainda precisam conhecer a história pátria. Esta obra alcançou-lhe a 

ser inscrito como homem de Letras, no recente Dicionário Bibliográfico Português.  

O suplicante por muitas vezes tem escrito artigos nos jornais daqui, para desafrontar 

não só a Nação portuguesa como também os súbditos de Vossa Magestade aqui 

residentes, quando acontece dirigir-se-lhe qualquer insulto.  

Como presidente do Gabinete Português de Leitura preparou os magníficos festejos 

com que nesta cidade se comemorou a aclamação de Vossa Magestade. 

O suplicante está relacionado com as pessoas mais gratas daqui e tem consciência de 

que goza a estima não só dos seus compatriotas, como também dos brasileiros em 

geral. (MÉRIAN, 2013, p. 34).  

A partir das informações contidas na carta acima, juntamente com anúncio 

necrológico, infere-se que David Gonçalves de Azevedo nascera no ano de 1816, tendo por 

volta de 22 anos ao chegar no Brasil. De acordo com sua biografia, como defensor da ordem e 

do progresso: participou da guerra civil da Balaiada, como chefe na tropa dos portugueses, 
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demonstrando importante papel no cerne de sua comunidade; julgou com desprezo os 

revoltosos contra a ordem escravagista na província e contra a hegemonia portuguesa.   

No que tange a organização social, política e econômica, em defesa do status quo são-

luisense, fazia-se esforçado para com uma emancipação dos brasileiros e de seus compatriotas 

no campo cultural. Em muitas oportunidades, o cônsul de Portugal em São Luís participara ao 

Ministério das Relações Exteriores de sua nação sobre os valiosos serviços prestados por Davi 

Gonçalves à comunidade portuguesa. Davi, em 1841, é eleito vice-presidente da Sociedade 

Dramática Maranhense, presumindo-se ter sido sua prestabilidade de grande contribuição para 

o renascimento cultural ludovicense. Dado seu interesse pelo teatro, seus filhos, com relação a 

essa arte, manifestaram grande vocação de modo precoce. Davi Gonçalves representava no 

Gabinete Português de Leitura e na sociedade o característico ―comerciante português culto‖. 

Como bom cavalheiro ludovicense, em uma sociedade que se deveria respeitar 

primordialmente a etiqueta, vestia-se David Gonçalves com inteira elegância, nunca 

aparecendo nas reuniões sem suas luvas, ganhando com tal distinção o epíteto de ―David, o 

belo‖, cognome erroneamente, segundo Yves-Mérian, atribuído à sua família por muitos 

biógrafos.    

Figura 5: David Gonçalves de Azevedo em 1865 (à esquerda). No centro, o bacharel José Correia Loureiro, 

cônsul de Portugal em São Luís do Maranhão. Arquivos de Aluísio Azevedo Sobrinho, no Rio de Janeiro. 

(MÉRIAN, 2013, p. 35). 
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A mãe de Aluísio vivera uma experiência profundamente traumática no seu primeiro 

casamento, encontrando no viúvo Davi Gonçalves um companheiro e aliado na defesa de sua 

integridade, pois a sociedade são-luisense contra ela se armara, julgando-a segundo critérios 

sociais rígidos quanto à condução feminina em sociedade. Sua história se faz conhecer 

particularmente a partir do livro de recordações de Dunshee de Abranches. Conforme Mérian 

(2013), parte dessa obra se consagra à biografia dessa corajosa mulher como memória entre 

eventos que se tem como relevantes na história do Maranhão. 

Lembra Abranches, em carta a Raul Azevedo, com respeito à chegada dos pais de 

Emília ao Brasil, Custódio José Pinto de Magalhães e Maria José Magalhães, que ela tinha 15 

anos, ao se estabelecerem no Maranhão em 1833. ―Fora meu avô, ‗O Censor‘, quem 

hospedara a progenitora do futuro autor do Mulato, quando aos 15 anos chegara de Lisboa 

onde recebera primorosa educação.‖. Calcula-se que a chegada de David tenha se dado por 

volta de 1838. 

Antes da chegada de Davi Gonçalves à São Luís, apesar de ter sido ajudada da melhor 

maneira por Garcia de Abranches, ―O Censor‖, e sua família, Emília Amália muito sofrera 

sob a repressão rigorosa daquela sociedade. Garcia, coloca Mérian, seria uma das almas mais 

caridosas daquela província, declarando-se como um dos pioneiros radicalmente contra a 

escravatura nos dez anos posteriores à Independência do Brasil.  

Emília, educada primorosamente em Lisboa, não conseguira conceber com a exigida 

resignação, o casamento abruptamente imposto pela burguesia comercial. A moça, cujo futuro 

em seus sonhos, lhe apresentara um mundo de romantismos, experimenta um problema que 

aborda Aluísio em O mulato como de extrema gravidade, o ―casamento‖. Emília Amália, 

como Ana Rosa na obra, enfrentara a mesma situação: como conveniente para a firma 

comercial, tem seu marido escolhido sem ser consultada. Subsequentemente, em confissão à 

Dunshee de Abranches, desabafa:   

Não escapei também à esse verdadeiro tráfico de esposas brancas reduzidas a objeto 

de mercadoria entre sócios, interessados e caixeiros, para consolidarem casas 

mercantis, perpetuarem firmas comerciais, garantirem heranças e sucessões e não 

diminuírem capitais realizados. Um belo dia, ainda com dezessete anos incompletos, 

chamaram-me à presença de um senhor que mal conhecia e disseram-me que, dali 

por diante, passaria a ser sua noiva. Não tive ânimo para reagir; curvei a cabeça, 

aturdida, sem saber o que replicasse. Contaram-me depois que se tratara de um 

comerciante apatacado, nascido como eu, em Portugal, e espertíssimo para os 

negócios. O meu noivado foi curto, mas torturante. Tive que tratar com uma criatura 

brutal, concupiscente, viciada na linguagem da gentalhada de sua laia, proferindo a 

cada instante palavrões indecorosos, não mantendo a menor atenção e o mínimo 

recato diante de uma adolescente, educada em rígidos princípios morais e 

cuidadosamente instruída. Até as vésperas do casamento, fiz tudo para desmanchá-

lo. Foram inúteis lágrimas e súplicas; a obediência e a submissão estavam acima de 

tudo. O mais ―não sei de nojo como o conte‖, na frase célebre dos ―Lusíadas‖. Esse 
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marido imposto à força de ameaças e castigos fez logo de mim uma pobre escrava, 

brutalizando-me de momento a momento. Assinava-se ele Antônio Joaquim Branco, 

apelido que não herdara dos seus pais, Joaquim Timóteo da Costa e Silva e Maria 

das Chagas, mas que serviu de infamante ferrete, pois que até hoje, ninguém mais 

me chamou pelo nome de família, e só, e só, e só, por Emília Branco... (MÉRIAN, 

2013, p. 37).     

Embora tenha D. Emília tentado exaustivamente converter os modos de vida de 

Antônio, seu primeiro esposo, com o nascimento de sua filha, percebe que tudo fica ainda 

pior. O comportamento indiferente do marido em relação à família torna-se insuportável para 

ela. O homem aparecia publicamente, até mesmo em sua presença, com sua amante escrava, 

impossibilitando a mulher de qualquer tentativa de construir algo digno naquela relação já 

forçada. Desse modo, resolve fugir com a filha. Todavia, há de se considerar que tal decisão 

teria sido imprudente, uma vez que o sentimento de clã se fazia presente em todos os aspectos 

do lugar. O espírito de grupo impera e sua atitude era uma ameaça à toda ordem e péssimo 

exemplo para as demais mulheres, sendo Emília relegada à margem da sociedade. Ao 

encontrar a família que lhe acolhera, apoiando sua decisão, passa a desafiar a moralidade e os 

bons costumes impostos, dignamente. A sociedade, ao que lhe concerne, dominada por 

homens, não deveria permitir um insulto desses e lhe imprime cruel condenação:  

Não me faltaram, então, injúrias, admoestações, ameaças e até tentativa contra 

minha existência. Quiseram arrancar-me à força do teto hospitaleiro onde me 

abrigara. Mandaram-me, por vezes, doces envenenados em nome de minhas amigas, 

que se tornaram muito poucas após a minha desgraça. As melhores famílias de São 

Luís não me quiseram mais ver, apesar de nunca as ter procurado, fechada num 

quarto como vivia, sem aparecer a olhos estranhos. O meu gesto foi tido e havido 

como o maior escândalo até então rebentado na sociedade maranhense! Houve, 

porém, almas caridosas que corajosamente impediram que fossem praticadas contra 

mim maiores violências. O cônsul português interveio confidencialmente, aplacando 

os ânimos e aconselhando moderação e prudência aos amigos do meu ex-marido. 

(MÉRIAN, 2013, p. 38). 

Por ocasião da Revolta da Balaiada, perdem o foco sobre D. Emília, que se dedica a 

partir de então à educação de sua filha, ganhando, assim, a vida com suas habilidades na 

costura. Desfaz seu marido dos negócios que tinha em São Luís, embarcando para o Rio de 

Janeiro, o que lhe traz alívio, apesar de continuar legalmente casada. Doravante, acredita-se 

que, mesmo depois de tudo isso, não tenha se desestimulado quanto à vida intelectual do lugar 

no período do seu renascimento, quando se batiza de ―Atenas Brasileira‖. Outrossim, por 

meio de leituras, acompanhava o movimento literário brasileiro e europeu.   

Com Davi Gonçalves, a partir de 1854, estaria livre então, após sua filha casar-se, D. 

Emília Amália para construir uma nova família, embora tenha sido tal união imoralmente 

concebida e combatida. Ele, como comerciante, estaria submetido a um moralismo grupal 

constrangedor exatamente como descreve Aluísio n‘ O mulato acerca de Manuel Pescada, 
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―Mas creia seu Manuel, que se tamanha desgraça viesse a suceder, só a você a deveríamos, 

porque, no fim das contas, a quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como 

o tal doutor das dúzias? [...]‖ (AZEVEDO, 1964, p. 115). Tanto Davi quanto Manuel acabam 

se achando divididos entre os valores sentimentais e os sociais. Entretanto, o casal consegue, 

pelo amor e prestígio de Davi na cidade ludovicense, paulatinamente, manter resistência à 

tanta demonstração de desprezo e inimizade, se estabelecendo como um casal exemplar, 

atestam seus filhos, vivendo harmoniosamente à Rua do Machado. Ela mantem-se afastada da 

vida social enquanto ele continua como conceituado comerciante e presidente do Gabinete 

Português de Leitura, escolhido, mais adiante, a 14 de maio de 1859, pelo cônsul Augusto de 

Faria, como vice-cônsul. No tempo dessa sua nova e importante função, tinham já nascidos 

seus dois filhos: em 7 de julho de 1855 Artur e a 14 de abril de 1857 Aluísio.  

 Evidentemente, pode-se fazer uma analogia entre os pais do autor naturalista e os dois 

personagens em O mulato cujas características se dão do seguinte modo: como Manuel 

Pescada, Davi era português; comerciante próspero; faixa etária aproximada, entre os 50 

Manuel e os 40 anos Davi; ambos, como comerciantes, dados à leitura; defensores obstinados 

dos valores sociofamiliáres e viúvos. Como Ana Rosa, Emília Amália recebera educação 

privilegiada; faixa etária aproximada; ambas representando a mulher oitocentista no tocante à 

fase mais delicada da sua juvenilidade, quando se sujeitam ao matrimônio alheio à sua 

vontade. Pode-se constatar, pelo comentário da mãe de Azevedo, o quão difícil se dava a 

adolescência dessas moças a partir desses casamentos condicionados à esses contratos 

comerciais. Inserido nesse sistema social patriarcal oitocentista foi que Aluísio desenvolveu a 

personagem Ana Rosa, comungando com as jovens senhoritas maranhense no infortúnio de 

sua condição social.   

Ainda na mesma década, retomando a questão da escassez da mão de obra escrava, 

corria a notícia de que os últimos navios negreiros aportavam próximos às costas de 

Guimarães, por conta da lei Eusébio de Queiroz. Perdiam, então, os fazendeiros o que 

constituía o seu aparelho de trabalho, pois se iniciava o esgotamento do abastecimento de 

africanos escravizados.  

Segundo Emília Viotti da Costa, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz intensifica as 

ações contra o tráfico de escravos no país, apesar de há quase duas décadas ter sido aprovada 

uma lei com o mesmo fim, sem êxito. Pressionado pela Inglaterra, em 1831, o Brasil, 

seguindo tratado comercial entre os países, deveria cumprir a promessa de considerar livre 

todo e qualquer africano aqui introduzido a partir desta data. Contudo, os ingleses, após terem 
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seu parlamento abolido a escravidão em suas colônias, como paladina da emancipação, até a 

lei Eusébio, não obtinha do Brasil a cooperação desejada.  

Com muita frequência, navios negreiros destinados a portos brasileiros eram 

confiscados pelos britânicos provocando sobremaneira os interessados no negócio, levando a 

infindáveis demandas jurídicas.  Ocorre que: com a transferência da Corte portuguesa para o 

Brasil, em 1808, D. João VI, recompensando os ingleses pela ajuda que estes havia lhe dado, 

concedera-lhes muitas vantagens mercantilistas. Assim, tinha-se tornado o Brasil, em 

decorrência de sua dependência econômica com a Inglaterra, de certo modo, uma colônia 

britânica. Nesse período passa a Inglaterra a desfrutar, no mercado brasileiro, de condições 

privilegiadas. O Brasil passa a dever milhões de libras à Inglaterra. Noventa embarcações, de 

1849 a 1851, foram apreendidas pelos britânicos, suspeitas de contrabando. Assim, com muita 

pressão diplomática, é reaberta a questão no Parlamento com relação à cessação dessa prática 

no Brasil, sendo assim considerada ato de pirataria.  

Afirma Hebe Maria Mattos que, de uma maneira ou de outra, por caminhos tortuosos e 

distintos, após 1848, havia sido abolida a escravidão em quase toda a América. Permanecia-se 

só nas áreas que continuavam subjugadas como colônia espanhola (Cuba, Porto Rico), 

distantes da interferência das teorias liberais, e nos dois países independentes: Estados Unidos 

(somente nos estados do Sul) e Brasil. ―Assim, são o vigor e o dinamismo da economia 

escravista no Brasil e no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XIX 

que emprestam um caráter específico ao dilema liberal nestes dois países, requerendo 

soluções mais específicas.‖ (MATTOS, 2004, p.10). 

Tratou-se nessa subseção da situação da cidade de São Luís no tocante à sua 

economia, política e cultura: sua idealização europeia manifesta em seus hábitos e costumes, 

primando sempre pela boa aparência; a decadência por falta da mão de obra escrava; as 

relações de similaridade entre familiáres e personagens do autor d‘O mulato e a dramática 

história da genitora de Aluísio Azevedo com Davi Gonçalves no âmbito de sua inserção social 

ao chegar no Brasil. Em seguida, tratar-se-á prevalentemente das divergências entre Aluísio 

com seus companheiros de jornal e a Igreja Católica. 

 

2.2 Aluísio Azevedo: da caricatura ao naturalismo  

  

 Aborda-se nesta subseção o aguerrido cenário em que Aluísio e seus companheiros 

enfrentam cotidianamente a sociedade maranhense, especialmente o clero. A partir de autores 

como Josué Montello, Jean-Yves-Mérian, Zygmunt Bauman, Norbert Elias e José Luiz Fiorin 
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analisa-se os discursos expressos nas questões debatidas pelos jornais O Pensador e A 

pacotilha de Aluísio contra Civilização, periódico católico belicosamente lançado para opôr-

se com severidade à jovial plêiade e suas ideias libertárias. 

  Conforme Josué Montello (1975), o romance O mulato, publicado em 1881, na 

tipografia de O país, não é simplesmente um livro pioneiro, marcando o início do Naturalismo 

no Brasil, mas também uma expressiva e polêmica obra em um contexto de luta contra o clero 

do Maranhão. ―A primeira notícia do romance apareceu em O país, de São Luís do Maranhão, 

a 9 de abril de 1881, sob a forma do seguinte anúncio: ‗Grande sucesso do dia! O mulato, 

romance de Aluísio Azevedo, Vende-se na redação do Pensador.‘‖ (MONTELLO, 1975, p. 

4). Aluísio, diferentemente dos seus confrades, geralmente tímidos em promover seus 

escritos, cria uma atmosfera de expectativas e curiosidades, aludindo sobre a obra enquanto 

era impressa, usando de pseudônimo em certo jornal maranhense de nome Pacotilha. Quando 

surgiu o livro, a cidade foi inundada de cartazes a seu respeito, como mostra abaixo, de Júlio 

Soares, trecho de artigo do periódico Civilização, de 9 de dezembro de 1882, combatido por 

Aluísio: 

As paredes das casas desta cidade estão cheias de anúncios, figuras, cartazes, etc., de 

um modo digno de lástima. – Já no tempo do defunto Zote, que foi o iniciador de tão 

grande indecência, notava-se esta diferença nos nossos fiscais, deixando que aquele 

pobre rabiscador de romances torpes sujasse os edifícios desta cidade com o nome 

do seu romance ainda mais sujo. – Isto não obstante, ele lá se foi, deixando as 

prateleiras do armarinho do Lobatine atulhadas do mulato velho. (MONTELLO, 

1975, p. 4, 5). 

 Consoante Montello, em conformidade com a confissão do próprio autor, levando um 

ano para ser impressa a obra, infere-se que deve ter sido escrita em um período que 

compreende do fim de 1879 ao início de 1880. Garante o próprio escritor, em prefácio da 

terceira edição da obra, que não se poderia tomá-la como fingida em sua criação: 

Ela foi feita de boa fé; não a puxei à força de dentro de mim, foi ela que se formou 

por si mesma, sob o domínio imediato das impressões, e procurou vir à luz em 

forma de romance. Afianço que durante a gestação não me preocupei absolutamente 

com o efeito que o livro teria  de produzir sobre o público, nem tampouco com a 

escola donde ele procedia. Quando cheguei a lançá-lo no papel, já o tinha pronto do 

princípio ao fim, com os capítulos divididos, os tipos grupados nos seus planos 

competentes, a ação desenvolvida até o desfecho a as cenas dispostas cada qual em 

seu lugar. E, tanto assim que, antes de escrita uma só palavra, por duas vezes recitei-

o todo, uma a Fernando Perdigão e outra a Virgílio Cantanhede; dois companheiros 

meus da infância. (MONTELLO, 1975, p. 4).   

Por volta de um ano antes da primeira publicação de O mulato, mais precisamente, a 

10 de setembro de 1880, segundo o professor Montello, se inicia a polêmica entre Aluísio e o 

clero. Tão logo aparecera na cidade um jornal trimestral, circulando em cada mês nos dias 10, 

20 e 30, de nome O Pensador, intitulando-se ―órgão dos interesses da sociedade moderna‖, 
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começa a troca de farpas. O periódico tinha em sua redação e direção gente bem jovem e não 

informava sobre indicação expressa alguma de seus responsáveis. Sob pseudônimo assinavam 

seus colaboradores: Vanini, Soror Pompadour, Marius, Pietro Garibaldino, Diderot e até 

Marquês de Pombal. Subjacente aos pseudônimos escondiam-se Paulo Moreira da Silva, Sá 

Viana, Domingos Machado, Pedro Freire, Eduardo Ribeiro, Artur Jansen Tavares, Agripino 

Azevedo, Aluísio Azevedo e Manuel de Bithencourt.  

Este último, do jovial sete-estrelo, era o mais velho. Futuro líder da plêiade, nascera 

Bithencourt em Portugal, Lisboa, vindo para o Maranhão ainda muito moço, em 1871. Em seu 

diminuto livro, Os novos atenienses (Tip. Teixeira, São Luís, 1909), Antônio Lobo, sobre ele, 

comenta, recompondo a crônica que expressa sua geração literária: 

No ano da proclamação da República, um punhado de estudantes, quase todas as 

noites, habitualmente se agrupava em torno à banca de trabalho de Manuel de 

Bithencourt, professor de filosofia no Liceu Maranhense e, indubitavelmente, um 

dos espíritos mais lúcidos e cultos que, nestes últimos anos, tem vivido no 

Maranhão. [E linhas adiante:] Manuel de Bithencourt acolhia-nos a todos 

amistosamente, em franca e íntima camaradagem, sem que procurasse afetar os ares 

clássicos do mestre-escola, a dominar pela carranca conselheiral e doutrinária a 

assembléia de alunos que lhe circundava a banca. Ouvia-nos as parolices, 

interessava-se pelas opiniões que expendíamos, escutava as leituras dos ensaios 

literários que submetíamos à sua apreciação, resolvia as dúvidas que lhe 

propúnhamos, fornecia-nos todas as informações que do seu saber solicitávamos e 

não raro fazia coro conosco nessa tarefa, tão rara à irreverência indomável dos 

primeiros anos, e que deverá mais tarde ser cultivada como uma preciosa e útil 

qualidade, de desancar, pela troça, os grandes ídolos convencionais do oficialismo, 

da burocracia, do magistério, etc. etc. De outras feitas, era ele, exclusivamente, 

quem fazia as honras da noite. Sentado à cabeceira da mesa, envolto num amplo 

robe da chambre de chita ramalhuda, o nariz cavalgado por um pequeno pince-nez 

de ouro, de vidros claros e faiscantes à luz viva de um grande candeeiro de petróleo 

que lhe ficava fronteiro ao busto, os grandes olhos inteligentes, de globos 

extraordinariamente protuberantes, a passearem irrequitos por todo o auditório, abria 

prodigamente os diques da sua extraordinária erudição. E diante de nosso espírito 

maravilhado e atento, poderosamente evocadas pela sua palavra fácil e brilhante, 

uma a uma iam desfilando todas as figuras primaciais da beletrística contemporânea. 

(MONTELLO, 1975, p. 5,6).  

 Soube, então,  esse mestre, em 1880, conforme Montello, provido de cultura e 

inteligência aprimoradas com o tempo, ser a peça elementar na redação de O Pensador. 

Experiente, provavelmente, tenha sido ele quem escrevera o artigo que abre com os objetivos 

da nova folha. A forma, a clareza, a astúcia na argumentação e o pensamento maduro 

apontam para a sua competência. Isto posto, concluia Lobo seu artigo, após fazer alusão ao 

espírito de desarmonia que atribuíra à igreja: 

O presente jornal tem um fim: combater esse espírito sacerdotal que tanto sangue 

tem custado à humanidade. Não batemos os homens que o defendem, vimos apenas 

declarar guerra à idéia de que se fazem sustentáculos. – Combatemos a reação. Sem 

combates não lhe abandonaremos as consciências de nossos concidadãos. Seremos 

talvez vencidos. Não importa: o porvir nos suscitará vingadores. - Nosso programa é 

extenso como o pode ser a esfera do pensamento humano. Pensamos, e pensar é 
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fazer o bem, porque pensar é ser livre, e ser livre é ser bom. Pensar é o contrário do 

crer. A igreja crê, e nós pensamos. A igreja crê, porque sonha a escravidão 

universal. Nós pensamos porque sonhamos a liberdade da espécie humana. Vós, 

padres de Roma, credes, porque explorais a mina da credulidade. Nós pensamos 

porque queremos devassar os mundos em que existem os germens dessas grandes 

ideias que se chama direito, justiça e liberdade. Vós quereis ser úteis a vós mesmos: 

nós procuramos sê-lo aos nossos concidadãos. Tal é o programa do Pensador: 

pensar e só pensar. Pensar é rasgar os horizontes do porvir. (MONTELLO, 1975, p. 

6). 

 

Figura 6: O Pensador, folha combativa na qual os moços se bateram com os padres de A Civilização. 

(MONTELLO, 1975). 

 Na seção anterior, Zigmunt Bauman (1998) e Norbert Elias (2000), em parceria com 

John L. Scotson, na experiência ―Estabelecidos-outsiders‖, discrepam bem menos do que 

nesse caso da jovem plêiade de adversos à igreja e suas respostas mediante ao conflito. No 

primeiro caso, atinente ao modo de pensar dos que já residem em dado lugar versos ao que se 

aproxima com o intuito de ali se estabelecer, analogicamente comungam bem na tentativa de 

expôr o fenômeno. Todavia, nesse caso, entre o grupo de Aluísio e o clero, cujo espaço ambos 

podem reclamar de igual modo, pois tanto os jovens revolucionários quanto a igreja gozam de 

pertencerem à mesma realidade citadina, nenhuma das partes pode ser vista como estrangeira. 

O que ocorre aqui é uma rivalidade que se dá por um lastro discursivo de alta intelectualidade, 

numa guerra que se constitui em torno e não dentro da obra azevediana. Não obstante, [...] ―o 
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romance foi escrito antes que seu autor, como jornalista, entrasse a combater de público, 

numa coluna periódica, o clero maranhense. Mas o seu aparecimento ocorreu precisamente no 

auge da luta, e eclodiu como seu petardo mais retumbante‖ [...]. (MONTELLO, 1975, p. 4).  

Entre os que compõem, no primeiro caso, o grupo dos ―Estabelecidos‖ (ludovicenses), 

camadas distintas da sociedade, em termos de intelectualidade, expressam sua participação na 

disputa deliberadamente de acordo com suas condições intelectivas. A variedade de 

indivíduos que confluem para o mote central que exclui o mestiço, diferentemente deste, 

enquanto antagônico, vai desde o menos ao mais civilizado. Aqui se tem um tipo de 

antagonismo caracterizado pelo nível de conhecimento e civilidade entre as duas partes, 

legitimado a partir da premissa de que ambas se representam por um canal tecnicamente 

intelectual: os jornais  ―Pensador‖ e ―Civilização‖.   

De acordo com a obra ―Formação, Educação e emoções no processo de civilização‖, 

acerca do pensamento do sociólogo Norbert Elias, publicada por Carlos da Fonseca Brandão,  

esse seria um caso  em que o espírito humano tende a afastar-se de suas reações mais 

primitivas. Quanto maior o controle das emoções, que está intrinsecamente ligado à 

interdependencia e o entrelaçamento entre os sujeitos no campo social, maior a civilidade, 

contribuindo para o afastamento da barbárie. Do ponto de vista de Elias, entende-se que na 

sociedade são-liusense, tanto a plêiade de Aluísio quanto o clero se inscrevem no conflito 

como grupos que se formam e se transformam mutuamente rumo a um perene processo 

civilizatório, cuja evolução contribui para certo esmaecimento da barbárie entre seres 

humanos. Entende Elias que  

[...] ―como quer que seja expresso, o código social de conduta grava-se de tal forma 

no ser humano, desta ou daquela forma, que se torna elemento constituinte do 

indivíduo. E este elemento, o superego, tal como a estrutura da personalidade do 

individuo como um todo, necessária e constantemente, muda com o código social de 

comportamento e a estrutura da sociedade. (ELIAS, 1994, p. 27). 

Assim, baseia-se Elias em seu argumento de que frequentes transformações do 

arcabouço social (sociogênese) se dão, principalmente nas relações sociais, a partir de toda e 

qualquer transformação que ocorre no arcabouço do indivíduo concernente à sua 

personalidade (psicogênese). Igualmente, de modo inverso, as transformações várias nas 

estruturas sociais alteram as estruturas individuais intermediadas por um processo contínuo e 

inacabado de civilidade e consequentemente de distanciamento da barbárie. ―[...] pode-se 

demonstrar sem dificuldade que tal mudança nas estruturas de personalidade é um aspecto 

especifico do desenvolvimento de estruturas sociais.‖ (ELIAS, 1994, p. 221). 
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 Destarte, quanto ao desenvolvimento processual em sociedade, dessa perspectiva, 

afirma-se, que invariavelmente os fundamentais valores obtidos na esfera do direito, da ética, 

da democracia, da ciência e da organização social como um todo, se encontram em contraste à 

Barbárie, como um chamado ―Processo Civilizador‖ que se inicia e se conclui com o início e 

fim do próprio homem. 

Em O Processo Civilizador, volume 2, Formação do Estado e Civilização, na 

apresentação: ―uma ética do sentido‖, ―Norbert Elias adota, assim, como idéia-chave, a tese 

de que a condição humana é uma lenta e prolongada construção do próprio homem.‖. Entende 

o sociólogo que a dinâmica evolutiva do homem é uma iniciativa inconclusa dele mesmo que 

[...] rompe. com a ideia de uma natureza ja dada, bern como com a da 

ininteligibilidade última de nosso ser: nem a condição humana e absurda (ela 

descreve urn sentido), nem este é conferido de uma vez por todas, de fora de nós 

(não existe urn Deus doador de sentido, nem uma natureza imutável do homem). 

(ELIAS, 1994, p. 9). 

De nenhuma maneira, para o sociólogo, os processos de civilização se compõem como 

que numa série de relações causais. Contrariamente, eles se dão nas sociedades ocidentais 

pela correspondência incessante entre as transformações e mudanças estruturais de 

personalidade do indivíduo e as alterações nas estruturas sociais. ―Para Elias, o nível de 

controle das emoções de qualquer sociedade é diretamente proporcional ao grau de 

―civilidade‖ dessa sociedade, ou seja, quanto mais elevado for esse patamar, mais distante 

essa sociedade estará da barbárie.‖ (BRANDÃO, 2003, p. 15). 

Em sua teoria, n‘O Processo Civilizador, volume 1, Uma história dos Costumes, 

Norbert Elias observa que nas sociedades guerreiras que se caracterizam economicamente por 

meio de barganha, onde não circula moeda pelo irrelevante nível de controle dos seus 

membros, a crueldade se faz constantemente presente.  

Nessa época, o país se desintegrara em provincias e os habitantes de cada urna delas 

formavam uma especie de pequena nação que abominava todas as demais. As 

províncias eram por sua vez divididas em um numero imenso de estados feudais, 

cujos senhores se combatiam sem cessar. Nao apenas os grandes senhores, os 

barões, mas também os senhores menores das mansões solarengas viviam em triste 

isolamento e se ocupavam sem cessar em travar a guerra contra seus ―soberanos", 

seus iguais, ou seus súditos. Alem disso, havia uma rivalidade permanente entre uma 

cidade e outra, entre as aldeias, entre os vales, e guerras constantes entre vizinhos, 

que pareciam surgir da propria multiplicidade dessas unidades territoriais. (ELIAS, 

1994, p. 199). 

―Mas se nesta região ou naquela o poder de uma autoridade central crescia, se em uma 

área maior ou menor as pessoas eram forçadas a viver em paz entre si, a modelação das 

emoções e os padrões da economia dos instintos lentamente mudavam.‖ (ELIAS, 1994, p. 
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199). No processo de civilização paulatinamente tornariam-se os habitantes dessas províncias 

menos bárbaros.  

No entanto, oposto a esse pensamento, Bauman entende que à medida que se amplia a 

civilidade se amplia a probabilidade da barbárie. ―A civilização moderna não foi a condição 

suficiente do Holocausto; foi, no entanto, com toda a certeza, sua condição necessária. Sem 

ela, o Holocausto seria impensável. Foi o mundo racional da civilização moderna que tornou 

viável o Holocausto.‖ (BAUMAN, 1998. p. 32).  

O Holocausto foi de fato uma tragédia judaica. Embora os judeus, não tenham sido a 

única população submetida a "tratamento especial" pelo regime nazista (seis milhões 

de judeus estavam entre as mais de 20 milhões de pessoas aniquiladas a mando de 

Hitler), só os judeus foram marcados para o extermínio, a destruição total, e não 

tinham lugar reservado na Nova Ordem que Hitler pretendia instaurar. Mesmo 

assim, o Holocausto não foi simplesmente um problema judeu nem fato da história 

judaica apenas. O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e 

racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural 

humano, e por essa razão é um problema dessa sociedade, dessa civilização e 

cultura. (BAUMAN, 1998. p. 12). 

De acordo com Zygmunt Bauman, na consciência da sociedade ocidental há certo 

―mito etiológico‖ enraizado de modo profundo que se constitui pela história que apresenta a 

humanidade emergindo da barbárie pressocial. Desse mito teorias sociológicas importantes 

tomaram emprestado estímulo e notoriedade, compensando-o com refinado e douto suporte. 

Elias faz da história recente como sendo aquela que elimina a violência da vida 

diária; e, acima de tudo, o coro de especialistas que nos garantem que os problemas 

humanos são questão de políticas erradas e que as políticas certas significam 

eliminação de problemas. Por trás da aliança resiste o moderno Estado "jardineiro", 

que vê a sociedade sob seu comando como objeto de planejamento, cultivo e 

extirpação de ervas daninhas. Em vista desse mito, de há muito sedimentado no 

senso comum da nossa época, o Holocausto só pode ser compreendido como o 

fracasso da civilização (isto é, da atividade humana com um propósito, guiada pela 

razão) em conter as predileções mórbidas naturais do que quer que tenha restado de 

natural no homem. (BAUMAN, 1998. p. 31, 32). 

Uma vez que afirma Elias sobre o processo de civilização não ter princípio nem fim, 

acreditando no progresso civilizacional da humanidade, contrário à argumentação do 

sociólogo Zygmunt Bauman, em cuja experiência do holocausto se dá a necessária condição 

do processo civilizador, em que caminho estariam os oponentes da acirrada disputa social em 

São Luís? 

Antônio Lobo, ao final da recomposição de sua crônica acima, confirma combater, 

aliado a seus companheiros, contra o espírito sacerdotal, acusando a Igreja de sanguinária, 

aludindo o campo e os modos de atuação de sua revolução à esfera do pensamento humano, 

sendo este o fulcro de sua organização. O ―pensamento‖, como eixo de suas ideologias, 

proposto pelo grupo, opõe-se radicalmente contra a ―fé na Divindade Cristã‖, como entidade 

do ―direito, justiça e liberdade‖.  
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A Igreja, por sua vez, recusando-se perder terreno para os jovens escritores, conforme 

Montello, utiliza-se dos mecanismos periodicistas, no âmbito da referida questão, como uma 

ampliação de sua defesa e ataque em favor de um controle absoluto. ―Dom Antônio, na sua 

luta pela moralização do clero, não se limitou à aplicação de castigos – decidiu criar também 

um jornal, através do qual pudesse ser mais extensa e profunda a sua ação doutrinária, 

alcançando ao mesmo tempo os sacerdotes e o meio que os havia favorecido‖ (MONTELLO, 

1975, p. 7). 

Os sacerdotes associados à plêiade de moços que se refere Dom Antônio como alcançe 

de sua ação doutrinária são uma facção do clero penalizada por Antônio, quando este, ao 

chegar à São Luís, como novo bispo, mostra-se inflexível à toda e qualquer negligência de 

conduta sacerdotal. Em O meu próprio romance, lembra Graça Aranha acerca de que a 

campanha do bispo era voltada ―contra o relaxado clero, afundado na sodomia‖. Diz-se até 

que alguns desses mesmos sacerdotes, insubmissos e descontentes com a rigorosidade 

episcopal, tornara-se ajudadores secretos de O Pensador. Todavia, tendo este como sua 

principal colaboradora a Maçonaria, dado que sozinho, apenas com a venda avulsa, não 

tivesse como se sustentar. 

Dom Antônio Cândido de Alvarenga, em junho de 1878, chega a São Luís como um 

daqueles bispos tradicionalistas combativos que já haviam passado pela Diocese do 

Maranhão. O bispo, no intuito de cercar-se de auxiliadores no seu trabalho, recruta, fazendo 

vir do Pará, o cônego João Tolentino Guedelha Mourão, o tornando vigário-geral e reitor do 

Seminário de Santo Antônio. Na cidade de São Luís, outro colaborador é encontrado por 

Antônio: Padre Raimundo Alves da Fonseca, que leciona no Liceu Maranhense como 

professor de filosofia. Deste, Aranha, nos dá, em seu livro, as seguintes informações: 

O professor era a maior figura do clero do norte e um dos mais conspícuos 

sacerdotes brasileiros. Alto, seco, pálido, asceta, sabedor, argumentador. Tinha 

bondade e sarcasmo. Contavam-se os seus rasgos de caridade. Contavam-se também 

que uma vez apareceu num baile de carnaval, fantasiado de Diógenes com a lanterna 

a procurar um homem inverossímil e a fustigar toda a gente com a sua mordacidade 

implacável. Jogos eclesiásticos. (MONTELLO, 1975, p. 7). 

Em 1873, diz-se ter travado com o tal professor certa polêmica o filósofo Tobias 

Barreto, atirando-lhe quadras desta natureza: 

Oh! Que padre danado 

Só é Fonsecão 

―Columna ecclesiae‖ 

Do Maranhão... 
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O jornal Civilização nasce então nesse contexto, com a articulação dos nomes 

supracitados mais Cônego Osório Ataíde da Cruz e Dr. Antônio Santos Jacinto. Segundo 

Montello, por meio de uma das publicações dos quadros da vida maranhense, do professor 

Jerônimo de Viveiros, tem-se ainda no jornal do bispo, redigido e tipografado no Seminário 

de Santo Antônio, duas outras colaboradoras: a esposa do Dr. Antônio Santos Jacinto, e outra 

senhora de nome Ana Serra, respectivamente sob o pseudônimo de Judite e Samaritana. Sobre 

o periódico, o irmão dessa última senhora, o jornalista Joaquim Serra, em livro publicado com 

pseudônimo de Ignotus, comenta: ―É uma folha, embora bem escrita, cheia de azedume e 

daquele fel de que Boileau admirava-se de ver na alma dos devotos.‖ (MONTELLO, 1975, p. 

7). Acrescenta ainda Serra, com respeito a Diocese antes da chegada do bispo Alvarenga, que 

Seja porque a Diocese maranhense tenha sido dirigida por prelados tolerantes e 

inimigos de discussões públicas; seja porque o maçonismo não exerça grande 

preponderância na sociedade maranhense, o certo é que atravessamos o período da 

luta moçônico-episcopal sem que o Maranhão saísse da habitual tranquilidade. 

(MONTELLO, 1975, p. 8). 

Dom Antônio Cândido de Alvarenga altera essa tranquilidade com seu espírito 

combativo de bispo religiosamente contrário à todo pensamento anticlerical, orientando-se por 

aquele Cristo que expulsara os vendedores da porta do templo e não pelo que perdoou a 

pecadora. À sua chegada a cidade, repentinamente, é assaltada por uma atmosfera de debates 

e contradições. ―A Civilização nasceu para o debate e a controvérsia. Sua ação enérgica, no 

combete à tibieza da fé e à licenciosidade dos costumes, não tem precedentes na Província‖ 

(MONTELLO, 1975, p. 8). 

Nesse período, a família de Aluísio Azevedo mora em uma casa de azulejos à Rua do 

Sol, com um mirante espaçoso, à esquina da Rua da Mangueira. Do mirante se utilizava 

Aluísio para a composição de suas escritas e caricaturas. 

Com planos de cursar a Imperial Academia de Belas-Artes, conforme Montello, no 

ano de 1876, Aluísio decide ir para o Rio de Janeiro convicto de sua real vocação: a pintura. 

Contudo, na Corte, pobre e sem a ajuda da família, naquele momento, nem mesmo do irmão 

Artur, que viera antes dele para o Rio,  numa imprensa ilustrada, encontra oportunidade como 

caricaturista. Lá conhece figuras como Henrique Fleiuss, Joseph Mill, Rafael Bordalo 

Pinheiro, Luige Borgomainerio, Angelo Agostini e Augusto Off. Eram esses mestres 

estrangeiros radicados no Brasil. Após dois anos no Rio, Aluísio retorna à São Luís, pois 

morre David Gonçalves de Azevedo, seu pai, vice-cônsul de Portugal no Maranhão. Nesse 

retorno, sentindo-se frustrado com a ideia de estudar pintura, orienta-se no sentido das letras, 

uma vez que por elas já apresentara forte inclinação.  
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Nesse ìnterim, um mês e pouco depois de O Pensador, Vítor Lobato e Libânio Vale, 

cunhados de Aluísio, lançam em São Luís, com sua contribuição, uma folha diária. O nome 

dessa folha é ―Pacotilha‖.  

 

Figura 7: Primeira página de A Pacotilha (MONTELLO, 1975). 

Mais precisamente a 30 de outubro, segundo Montello, surge a novidade na cidade de 

São Luís do Maranhão. Fardados, moleques pelas ruas divulgavam o novo jornal, vendendo 

promocionalmente a quarenta réis. 

 Alguns moços que se davam à prática da escrita reuniam-se às portas do sobrado de 

Agostinho Vale, velho português, pai de Libânio Vale. Eram eles: Aluísio Azevedo; João 

Morais Rego; Afonso do Nascimento; Pedro Freire; Manuel de Bethencourt; Agripino 

Azevedo; Antônio Machado; Eduardo Ribeiro; Artur Pereira; Paula Duarte; Raimundo 

Capela; Manuel Antônio de Pinho Júnior; Artur Jansen Tavares e Paulo Gomes Pereira. À 

parte, cita-se Euclides Faria, pois este, divergindo, mais adiante, do grupo, torna-se figura 

importante na gazeta do clero. 
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 Aluísio, com o advento quase concomitante entre O Pensador e A Pacotilha, sente-se 

dividido. Todavia, a sua presença faz-se mais intensa, respectivamente, no jornal que atua 

com seus amigos dos baixos do sobrado de Agostinho Vale do que naquele montado por seus 

cunhados. Ostensivamente, Aluísio Azevedo, no primeiro número de O Pensador, escreve em 

uma seção, criada por ele, de nome ―Crônica‖, demonstrando estar decidido para o combate. 

Logo no terceiro número, já dirige uma carta, por ele mesmo assinada, a João Afonso do 

Nascimento, que acabara de publicar na cidade um periódico de caricaturas com nome de O 

Malho.  

Estimaríamos muito que os nossos colaboradores assinassem seus escritos, mas 

infelizmente não os podemos constranger a isso. Quanto a quem te dirige estas 

frioleiras – não desdenhará estampar aqui seu nome obscuro, com a condição de que 

não o reveles ao Padre Castro, porque esse bondoso sacerdote jurou quebrar 

piedosamente as costelas do autor destas crônicas, logo que descobrisse quem ele 

era. Teu amigo Aluísio Azevedo. (MONTELLO, 1975, p. 9, 10). 

Pela conclusão da carta acima, de acordo com o professor José Luiz Fiorin (1998), em 

Linguagem e Ideologia, observa-se, do ponto de vista discursivo, que, como qualquer outro 

texto, existem elementos semânticos da estrutura profunda e da estrutura superficial. 

Exemplifica o professor que  

[...] numa história de fadas, o príncipe necessita sempre de um objeto mágico para 

vencer seu oponente e ficar com a princesa. Numa história, é um anel mágico; 

noutra, é uma espada mágica e assim por diante. Os elementos semânticos que 

aparecem na superfície (um objeto mágico determinado) são variações que 

concretizam um elemento semântico invariante, mais abstrato e mais profundo, o 

poder-vencer.‖ (FIORIN, 1998, p. 20).  

Assim, o elemento semântico da estrutura profunda ―Liberdade‖ é concretizado na 

estrutura superficial tanto como ―evasão espacial‖ (ida para um espaço esquecido da selva 

amazônica), quanto como ―evasão temporal‖ (volta à infância). Entretanto, ―Liberdade‖ pode 

aparecer também na superfície como ―direito à diferença‖.  

Há também a sintaxe discursiva que se incumbe dos processos de estruturação do 

discurso. Distingue-se um não-texto de um texto pela sua estruturação. Evidencia-se no 

discurso sua estruturação a partir de uma semântica e uma sintaxe em seu interior.   

Figuras e temas correspondem a níveis de concretização dos elementos semânticos da 

estrutura profunda, sendo as figuras concretas e os temas abstratos. Na carta, constata-se um 

conteúdo construido por dois níveis distintos de realidade: aquele que se constitui na essência 

e o que se constitue na aparência. Exceto pelos nomes ―Padre Castro‖, na segunda sentença e 

―Aluísio Azevedo‖ na última, indicando elementos do mundo natural (figuras), o restante do 

conteúdo é formado por elementos semânticos que indicam aquilo que, em si mesmo, 

inexistem no mundo natural: ―Estimaríamos‖, ―colaboradores‖, ―escritos‖, etc. (temas). Como 



74 
 

não existem textos puramente temáticos ou figurativos, preponderantemente, os elementos 

semânticos dessa mensagem de Aluísio aparecem como ―tema‖, com a função de categoria 

ordenadora dos fatos observáveis. 

Segundo Fiorin, ao nível da aparência a realidade se dá de modo contrário. Ao tomar 

as relações de trabalho como exemplo, nota-se o seguinte:  

[...] no nível fenomênico, a realidade põe-se invertida. O que no nível profundo são 

relações de exploração (apropriação do valor gerado por um trabalho não-pago) 

aparece como troca; a opressão, como igualdade; a sujeição, como liberdade. As 

relações que, no nível de superfície, apresentam-se como relações entre indivíduos 

são, no nível de essência, uma relação entre classes sociais. (FIORIN, 1998, p. 27). 

Então, na totalidade do excerto de conclusão da carta ―Estimaríamos muito que os 

nossos colaboradores assinassem seus escritos [...]‖, lê-se como um texto no nível superficial, 

predominantemente temático e abstrato que, funcionalmente, concretiza elementos semânticos 

da estrutura profunda. No nível profundo, poder-se-ia lê-lo da seguinte forma: o verbo 

―estimar‖ sendo trocado pelo verbo ―recusar‖; e como modo de relação que aparece na 

superfície sendo um debate de indivíduos, na estrutura profunda como uma luta de classes. 

Uma leitura possível seria, então: ―Recusamo-nos a aceitar que nossos colaboradores temam 

assumir seus escritos por medo de qualquer ameaça vinda da igreja. Saiba a sociedade são-

luisense que desprezamos publicamente, por meio de nossas crônicas, esta indecente postura. 

O Pensador ‖.  

No discurso, tem-se o campo da determinação inconsciente e o campo da manipulação 

consciente. Neste último se constitue a ―sintaxe discursiva‖, onde o falante se utiliza de meios 

estratégicos argumentativos, criando efeitos de sentido para convencer o interlocutor, em 

função de um jogo de imagens: a que ele pretende lhe apresentar; a que ele entende que o 

interlocutor tem dele e a que ele faz do interlocutor. Já a semântica discursiva corresponde ao 

campo das determinações inconscientes, porque 

[...] o conjunto de elementos semânticos habitualmente usado nos discursos de uma 

dada época constitui a maneira de ver o mundo numa dada formação social. Esses 

elementos surgem a partir de outros discursos já construídos, cristalizados e cujas 

condições de produção foram apagadas. Esses elementos semânticos, assimilados 

por cada homem ao longo de sua educação, constituem a consciência e, por 

conseguinte, sua maneira de pensar o mundo. Por isso, certos temas são recorrentes 

na maioria dos discursos: os homens são desiguais por natureza; na vida, vencem os 

mais fortes; o dinheiro não traz a felicidade etc. A semântica discursiva é o campo 

da determinação ideológica propriamente dita. (FIORIN, 1998, p. 19). 

Da mesma maneira pode também ser o discurso de Dom Antônio Cândido de 

Alvarenga analisado quando, nas missas natalinas de São Luís, festejos profanos passam a se 

misturar com a celebração provocando-o: 
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Alguns moços turbulentos, estimulados por outras pessoas que ocultamente os 

incitam a hostilizarem a Religião, invadiram as igrejas com o fim ostensivo de 

perturbarem a ordem por ocasião dos atos religiosos, praticando toda sorte de 

inconveniências. – Insultam, não só sacerdotes, mas ainda os fieis que frequentam as 

igrejas, inclusive senhoras honestas e distintas, chegando seu atrevimento até a 

pretenderem abafar a voz dos pregadores com rumores nas portas e corredores 

laterais das igrejas, como a mim mesmo fizeram, três ou quatro vezes, quando falava 

do púlpito, com as mais indígnas ações de desrespeito no lugar santo, às vezes diante 

mesmo do SS. Sacramento exposto, como tudo é público e notório. (MONTELLO, 

1975, p. 9, 13). 

 As composições textuais de Aluísio e suas figuras de linguagem contra o clero 

ganham auxílio com os desenhos audaciosos do abolicionista. Observa-se os movimentos 

políticos e literários do jovem escritor na exposição de suas caricaturas. 

Consoante Mérian, a imprensa no Brasil desfrutava, desde os anos 1850, de certa 

liberdade quase que não vista no resto do mundo. Testas de ferro eram utilizados para permitir 

que publicassem ―comunicados‖ sobre qualquer pessoa ou assunto sem sofrer qualquer 

incômodo por parte da justiça. A responsabilidade da imprensa não era questionada como na 

França. Liberdade era confundida com Licenciosidade. Um alvo de muitos ataques violentos 

de desenhistas satíricos era o imperador Dom Pedro II, como qualquer cidadão. No Rio de 

Janeiro, nos primeiros meses de 1876, alguns periódicos satíricos convergiam numa tiragem 

global de aproximadamente 10 mil exemplares semanais. Compartilham dos favores dos 

leitores os mais antigos, como: O Mosquito e A Semana Ilustrada, com os mais novos: A 

Revista Ilustrada, O Mequetrefe e O Figaro. Três desenhistas vindos da Europa eram os mais 

conhecidos: os italianos Luigi Borgomainerio e Ângelo Agostini respectivamente ilustravam 

O Figaro e A Revista Ilustrada; o português Rafael Bordalo Pinheiro ilustrava O Mosquito. 

Algusto Vale, Cândido Faria, Pereira Neto, Augusto Off e Joseph  Mill também eram bem 

aceitos pelos leitores. 

Pouco duravam geralmente esses periódicos satíricos. Em 1878, dois anos depois, só 

permaneciam sendo publicados: O Mequetrefe, A Revista Ilustrada e A Semana Ilustrada. O 

Figaro, tem sua obra em continuidade por um jornal de nome A Lanterna. O Ganganeli, O 

Diabrete, Psitt e Zigue-Zague foram outros periódicos com pouco tempo de circulação. 

Tiveram melhor sorte A Comédia Popular e O Besouro, criados por Bordalo Pinheiro em 

março de 1878. Destes, Pinheiro era o mais polêmico caricaturista que servira de modelo para 

Aluísio Azevedo. ―A existência precária desses jornais pode deixar pensar que eram tidos 

como de importância secundária. Ao contrário, esses jornais exerciam forte impacto sobre os 

leitores. Nenhum acontecimento importante escapava à caneta dos jornalistas nem à pena dos 

desenhistas.‖ (MÉRIAN, 2013, p. 105). De pacífica nada tinha a atividade do caricaturista. 
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Bordalo Pinheiro em certo contexto, duas vezes fora alvo de atentado contra sua vida porque 

violentas eram suas caricaturas contra influentes personalidades políticas.  

 

Figura 8: Aluísio Azevedo, O Mequetrefe, n. 97, Rio de Janeiro, 10. 4. 1877. O povo brasileiro aparece sob os 

traços de Jesus Cristo crucificado. (MÉRIAN, 2013, p. 109). 

O desenho do Cristo crucificado exalta a ideologia de August Comte. De acordo com 

Mérian, Aluísio Azevedo veria no pensamento de Comte elementos cruciais, capazes de 

mudar os rumos do país. O positivismo, na visão de Aluísio, se constituiria no século XX 

como lastro da nova filosofia política. 



77 
 

 

Figura 9: Aluísio Azevedo, O Mequetrefe, n. 94, Rio de Janeiro, 19. 3. 1877. O desenho representa a Pátria sob 

os traços de uma mulher em prantos, enquanto o imperador D. Pedro II entrevê o triste estado da vida política e 

econômica na fumaça de seu narguilê. (MÉRIAN, 2013, p. 111). 

 A charge expõe uma crítica que reflete a situação da Câmara e seu lamentável estado: 

nepotismo, atos reprováveis do meio político e todos os tipos de escândalo envolvendo 

finanças geralmente, e outras áreas afetadas. 
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Figura 20: Primeiro número da revista A comédia popular, ilustrada por Aluísio Azevedo. (MÉRIAN, 2013, p. 

118). 

Aluísio apresenta nesse desenho de A comédia popular, como sendo esta uma jovem 

senhorita galanteada por um jovem rapaz, seus leitores, uma crítica no contexto da 

incapacidade que acomete os padres na questão da gula. O obeso e opulento religioso, ao 

lado, aparece como aquele que não é mais que o diretor do periódico clerical, dada a sua 

sensibilidade à boa culinária são-luisense, pois não encontra tempo para exercitar-se em outra 

atividade senão à gastronômica. 
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Montello acrescenta que se pode presumir, pelo seu caráter romancista, que Aluísio 

Azevedo tenha colaborado, com mesmo tom que o fizera n‘O Pensador, em sua seção 

―Crônica‖, com a seção ―Ecos da rua‖: mexericos quotidianos do povo, apimentados e cheios 

de sagacidade. Destarte, no sentido efetivamente de insultar os padres, utilizando-se de 

epítetos como uma tática que realmente os provocava: ―Frei Magriço – a múmia – a instâncias 

da comadre, resolveu tomar mingau de milho para engordar. Agora sim que ele vai ficar 

bonitinho.‖ (MONTELLO, 1975, p. 10). 

O tom irreverente das ofensivas de Aluísio sobre os sacerdotes, cujo troco não poderia 

ser dado à altura, era de efeito instantâneo na cidade. A seção que mais se lia no jornal era, 

provavelmente, pela sua brejeirice ―Ecos da rua‖. ―Dizia-se ontem, e tem seus visos de 

verdade, que o jesuita A. Almeida seria nomeado vigário de Pirocaua. Acertada escolha, 

porque o indigitado, além da bonita figura abacial, tem um apetite verdadeiramente fradesco.‖ 

(MONTELLO, 1975, p. 10).  Brejeirices estas que não poupavam, com seu veneno, nem 

mesmo respeitáveis cidadãos. Até mesmo senhoras distintas eram atingidas: ―D. Chiquinha, 

você não entra para o coração? Deus me livre, D. Gertrudes, credo! Lulu me disse que lá só 

tem velhas beatas e quarentonas que já perderam a esperança do casório.‖ (MONTELLO, 

1975, p. 10). 

Dedicada às discussões entre Aluísio e o clero no cotidiano da sociedade maranhense 

com seus mecanismos jornalísticos, conclui-se esta seção, analisando os discursos de ambos 

os lados. Outrossim, apresenta desenhos e charges desenvolvidos pelo abolicionista nos 

canais discursivos O Pensador e A pacotilha. Seguidamente, tratar-se-á preponderantemente 

de expressões e termos que envolvem o estudo em questão, observando ocorrências de fala na 

obra, expostas em quadros que mostram excertos descrevendo o preconceito sobre Raimundo,  

nos termos ―mulato‖ e ―cabra‖.  

Na subseção que aqui se conclui tem-se a disputa entre o grupo de Aluísio e o clero; os 

posicionamentos de Bauman e Elias sobre a questão da civilidade e a exposição de caricaturas 

que mostram a determinação da plêiade de jovens revolucionários contra a igreja. Na seção 

seguinte, tratar-se-á das questões que envolvem os termos. 
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3 O PRECONCEITO RACIAL SOBRE O PERSONAGEM RAIMUNDO 

 

3.1 O preconceito racial expresso pelo uso da língua 

Inicia-se esta subseção tratando dos termos ―Mulato‘ e ―Cabra‖. O que significava o 

termo mulato na sociedade oitocentista em que Aluísio Azevedo escreveu o seu romance? 

Historicamente, no Brasil, a palavra é utilizada pejorativamente, pois derivada de mula, um 

híbrido do cruzamento de um jumento com uma égua ou de um cavalo com uma jumenta, 

resulta em um animal estéril. Acreditava-se que os mestiços também seriam estéreis como a 

mula.  

Os sociólogos alemães Norbert Elias e John L. Scotson proporcionam a este trabalho 

certa compreensão sobre o comportamento social de grupos distintos, na relação de 

comunidades humanas fixas em certos locais com outras mais novas, recém-chegadas. O 

estudo trata de um grupo estabelecido numa determinada comunidade, posicionando-se contra 

os que chegam para estabelecer residência. Como alusão ao ato pejorativo, no tocante ao uso 

do termo ―mulato‖ ―Com freqüência, os próprios nomes dos grupos que estão numa situação 

de outsiders (aqueles que chegam) trazem em si, até mesmo para os ouvidos de seus membros, 

implicações de inferioridade e desonra.‖ (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 27).  

No tocante ao estudo de termos pejorativamente empregados nos tratamentos pessoais, 

nota-se, na linguagem observada, nas expressões daquela que parece ser a que mais repudia o 

jovem mestiço, a saber, D. Maria Bárbara, a maior contribuição para com o processo 

segregatício. O termo ―cabra‖, por ela proferido, sempre que se dirige à pessoa de Raimundo, 

de uso frequente no Norte do Brasil, designativo do mestiço de negro e mulato, é, pois, visto 

de forma depreciativa. 

No período regencial, com início em 1831 até 1840, em seus primeiros anos, 

segundo Hebe Maria Mattos, espalhavam-se os pasquins exaltadamente, um a um, lutando em 

favor da igualdade, garantida na Constituição, entre cidadãos, concernente aos seus direitos, 

independentemente de sua cor, com sugestivos rótulos - O Homem de Cor, O Brasileiro 

Pardo, O Mulato, O Cabrito – afirmavam: ―todo cidadão pode ser admitido aos cargos 

públicos civis e militares, sem outra diferença que não seja a de seus talentos e virtudes‖ 

(MATTOS, 2004, p.20).   

De acordo com Isnara Pereira Ivo (2012, p.126), os dicionários do século XVIII e 

XIX definiam o termo mulato relacionando ao animal, mas também à miscigenação ocorrida 

no Brasil nesse período: 
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Em Bluteau, o vocábulo ―mulato‖ apareceu tanto relacionado ao animal quadrúpede 

- besta e burro -, como ao mestiço de africano com branco: ―Mulàta, de Mulato. 

Filha, & filho de branca, & negra, ou de negro, &de mulher branca. Esse nome 

Mulato vem de Mû, ou mulo, animal gèrado de dous outros de différente espécie‖.61 

Morais Silva apresentou a categoria no mesmo sentido, mas pôs uma ressalva: 

―mulato, f. m. mulata f. filho, ou filha de preto com branca, ou ás aveffas, ou de 

mulato com branca, até certo gráo. § O filho do cavailo, e burra‖.62 Em Silva Pinto, 

o mulato era o indivíduo ―Nascido de preto com o branco, ou de branco com preta. 

Pardo‖. 

Desde início do século XVIII, de acordo com os dicionários que se seguem, 

encontram-se os termos ―mulato‖ e ―cabra‖, expostos com inferioridade. As definições 

zoomorfizam e pejoram a figura do sujeito miscigenado.  

Tem-se no ―Suplemento ao Vocabulário Português, e Latino, Que acabou de sahir à 

luz, dedicado ao Magnífico Rey de Portugal D. João V., do - le ne fay rien sans Gáyete 

(Montaigne, Des livres) Ex Libris‖, de José Mindlin, o seguinte adágio com o termo 

―mulato‖, na definição de – Outros adágios da cabeça: ―CABEÇA. Vid. tomo 2. do Vocabul. 

Não sejais forneira, se tendes Cabeça de manteiga. Ensaboar a Cabeça do asno, perda do 

sabão... O mulato sempre parece asno, quer na Cabeça, quer no rabo.‖. A obra é do padre D. 

Rafael Bluteau (1721), Clérigo Regular, doutor na sagrada theologia e pregador da Rainha da 

Graa Bretanha, HenriquetaMaria de Franca, Qualíficador do Santo Officio no Sagrado 

Tribunal da Inquínelo de Lisbóa, e Académico da Academia Real.  

No Diccionario Bibliográphico Português Estudos de Innocencio Francisco da Silva 

Aplicaveis a Portugal e ao Brasil, encontra-se o seguinte trecho com o termo ―mulato‖: 

P. DOMINGOS CALDAS BARBOSA, Beneficiado e Capellão da Casa da 

Supplicação de Lisboa, Soçio da Arcadia de Roma, á qual foi admittido por oceasião 

de uma digressão que fez á Itália ainda antes do anno de 1777, com o nome de 

Lereno Selinuntino; um dos fundadores e presidente da Academia de Bellas Letras 

de Lisboa (mais conhecida entre nós pelo nome de Nova-Arcadia) cujas 

conferências se celebravam em uma das salas do palácio do conde de Pombeiro, 

depois marquez de Bellas (V. José de Vasconcellos e Sousa).—N., segundo a 

opinião mais provável, no Rio de Janeiro, e veiu do Brasil para Portugal depois de 

1762. Alcançou a protecção e amisade do conde de Pombeiro, a quem deveu favor e 

hospedagem por muitos annos, e em cujo palácio m. a 9 de Novembro de 1800, 

como consta do assentamento do seu óbito, que existe a foi. 277 do livro respectivo 

da egreja parochial do N. S. dos Anjos. Contava então para mais de 60 annos 

d'edade. Consta que fora homem prestavel e estudioso, de tracto ameno, disposto 

sempre a interessar-se por seus amigos, e a obsequial-os no que podia, ainda que 

alguns se houvessem para com elle ingratamente. Com quanto não chegasse a 

merecer a qualificação de poeta de gênio, e de grande imaginação, todavia seus 

versos respiram facilidade, correcção e elegância, e não lhe cabiam por certo as 

censuras e apodos mordazes com que Bocage e José Agostinho a seu turno 

procuraram deprimil-o, valendo-se ás vezes, em falta de boas razões, de argumentos 

risíveis e inexcusaveis, taes como o de chaínar-lhe trovador fusco, mulato, orang-

outang, etc. etc. (SILVA, 1798).  
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A seguinte definição para o termo ―cabra‖ é encontrado no Dicionário da Língua 

Portuguesa por Luiz Maria da Silva Pinto, natural da Província de Goyaz, Ouro Preto, na 

Typografia de Silva, de 1832, da seguinte forma: ―Cabra , s. f . A fêmea do bode.  Casta de 

peixe. Insecto aquatico. Filho de pai mulato, e mãi negra, ou ao contrario. cabrinha saltante. 

Phenumeno meleorologico.‖   

Encontra-se no Ethnographie Sprachenkunde Amerika's zumal Brasiliens, do Dr. Carl 

Friedrich Phil. v. Martius. II. Zur Sprachenkunde. Leipzig Friedrich Fleischer, com prefácio, 

página XI, de título ―Advertema aos philanthropos brasileiros que lerem este livro‖, o 

seguinte excerto, referente a mulatos e cabras:  

Para o commercio de troca ali estabelecido de passagem, muitas vezes so por 

signaes, näo vale a pena ensinar aos Indios nem o portuguez, nem a lingua geral, e 

ate daria isto occasiäo de se confundirem mais e mais' os idiomas pela reuniäo de 

gente de tarn diversa origem e linguagem. Um exemplo mui saliente deste 

phenomeno offerecem as hordas da näcäo Ges nas margens do Rio Tocantins, as 

quaes, a alguns decennios, entrando em trafico com os Brancos, ja näo usam um so 

puro dos dialectos da sua propria linguagem, antes sim fallam uma geringonça 

corrumpida, profundamente mixturada de elementos muito diversos e sem regra 

alguma. Maior corrupçäo ainda observa-se entre os difamados Canoeiros em Goyaz, 

os Muras e outras hordas sem domicilio certo e erraantes. Estas näo sam 

descendentes de uma so naçäo, mas uma mixtura de diversos Indios com Mulatos, 

Cabras, Negros e Brancos, que foram bänidos da communidade dos Christäos, 

desertores da ley e civilisa§äo. (MARTIUS, 1867). 

Ainda que muitas vezes de modo sutil, todos os tipos de cerceamento dos direitos dos 

menos privilegiados e todas as injustiças decorrentes da vontade de verdade das classes 

dominantes se configuram como um modelo elaborado de colonização que se perpetua com o 

uso apropriado da língua, beneficiando um grupo e prejudicando outro. Do ponto de vista da 

Linguística proposta por Rajagopalan (2003), no sentido de amenizar os efeitos indesejáveis 

dessa realidade, os linguistas necessariamente devem proporcionar maior acesso às suas 

atividades no tocante ao estudo da língua, com a discussão a respeito da linguagem como um 

direito do cidadão.     

Alguns entendem ―cabra‖ como quarteirão de mulato com negro, mulato escuro, ou 

caboclo escuro, preponderando tratar-se de mestiço de branco e negra, resultando, assim, em 

―mulato‖, como se confere à origem de Raimundo. Também, diz-se do cruzamento de índio e 

africano, inferior aos elementos que o formam, e pior do que o caboclo e o negro. É o ―cabra‖ 

indivíduo forte, petulante, de instintos ruins, sanguinário, bastante diferente do mulato 

propriamente dito, pois àquele lhe falta, em relação a este, inteligência e boas maneiras. 
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Toma-se como o mestiço cuja dosagem do sangue inferior é maior. Do ponto de vista de 

Moreau de Saint-Méry, que na época categorizou os fenótipos humanos em nove 

classificações cromáticas, o ―cabra‖ seria o Sacatra, com 8 a 16 partes brancas e 112 a 120 

partes negras, o primeiro da lista do negro para o branco. Comparado a ―bode e cabrito‖, 

cabra, pelo segregador, torna-se inferior em relação a ―mulato‖, proveniente de ―mula‖, 

animal hibrido, resultante do cruzamento entre animais de espécies diferentes, a égua e o 

jumento, explicitado pelo cientificismo da época como incapaz de reproduzir-se, estéril.    

Destarte, percebe-se que quem segrega nesses moldes o faz com o desejo profundo de 

reduzir a uma dimensão ainda maior, sobretudo, mais perversamente, no caso de Raimundo 

que, analisado segundo o que se percebe na obra, poderia ser melhor equiparado ao Sang-

mêlé: 125 a 127 partes brancas e 1 a 3 partes negras, último da lista de Saint-Méry que 

entrando em sua oitava e última instância poderia ser o resultado da mistura de 8. 191 partes 

brancas com apenas uma parte negra. O mulato Raimundo, aqui referido, fenotipicamente, 

apresentava-se como alguém longe de ser tomado como escravo, com traços de homem 

europeu, pele clara e olhos azuis.  

A partir de ocorrências de fala na obra, tem-se logo abaixo quadros que expõem 

excertos descrevendo o preconceito que incide sobre Raimundo por meio dos termos 

―mulato‖ e ―cabra‖. Vale ressaltar que em sua totalidade, em todo trabalho escrito da referida 

narrativa, o termo ―mulato‖ somam 25 vezes e ―cabra‖ 26 vezes. Em seguida, gráficos 

quantificam, em três categorias, como se dão essas ocorrências: ―excertos com o termo 

‗mulato‘, em referência direta a Raimundo‖, ―excertos com o termo ‗cabra‘, em referência 

direta a Raimundo‖ e ―excertos com o termo ‗mulato‘ e ‗cabra‘, em referência a negros e 

descendentes‖. Destarte, retoma-se o mesmo grupo acima citado, com seis personagens. 

Como primárias, imediatamente após Raimundo e Ana Rosa, tem-se: Manuel Pescada, D. 

Maria Bárbara, o Cônego Diogo e Luiz Dias. A seguir, as personagens secundárias: Freitas, 

D. Maria do Carmo, Etelvina, Amância, Eufrasinha e Cazuza. E como personagens terciárias: 

―Populares‖, considerando também o narrador e o próprio Raimundo.   

Quadro 1: Excertos com o termo "mulato". 

Nº Excerto Quem exprime 

01 O Mulato Título da obra 

 

02 

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. 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se aos 

negros e 

descendentes de 

modo geral). 
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(AZEVEDO, 1964, p. 03). 

03 E o melhor é que os descarados não se tratam pelo nome 

deles, tratam-se pelo nome dos seus senhores!... Não sabe 

Filomeno?... aquele mulato do presidente?... Pois a esse só 

davam Sr. Presidente!. Outros são Srs. Desembargadores, 

Doutores, Majores e Coronéis!. Um desaforo que deveria 

acabar na palmatória da polícia! (AZEVEDO, 1964, p. 36). 

D. Maria do Carmo 

(em conversa com D. 

Amância, referindo-

se aos negros e 

descendentes de 

modo geral).  

04 — Mas Brito, vem cá! disse o outro, com grande mistério, 

como quem faz uma revelação importante. Ouvi dizer que é 

mulato!... (AZEVEDO, 1964, p. 49). 

Populares (referindo-

se a Raimundo). 

05 — Aquele mulato, que diz que é doutor, e está às sopas do 

Manuel Pescada! (AZEVEDO, 1964, p. 50). 

Populares (referindo-

se a Raimundo). 

06 Concordo que seja uma asneira; concordo que seja um 

prejuízo tolo! o senhor porém não imagina o que é por cá a 

prevenção contra os mulatos!... (AZEVEDO, 1964, p. 106). 

Manuel Pescada (em 

diálogo com 

Raimundo, a ele se 

referindo).  

07 Uma só palavra bolava à superfície dos seus pensamentos: 

―Mulato‖. (AZEVEDO, 1964, p. 107). 

Narrador (referindo-

se ao próprio 

Raimundo). 

08 E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem, 

que escondia todo o seu passado. Idéia parasita, que 

estrangulava todas as outras idéias. 

— Mulato! (AZEVEDO, 1964, p. 107). 

Raimundo 

09 E repetia insensivelmente as palavras de Manuel: 

―Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é filho 

de uma escrava! - O senhor é um homem de cor! - O senhor 

foi forro à pia, e aqui ninguém o ignora! - O senhor não 

imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos!...‖ 

(AZEVEDO, 1964, p. 108). 

Raimundo 

10 — Mulato! E eu que nunca pensara em semelhante coisa!... 

Podia lembrar-me de tudo, menos disto!... (AZEVEDO, 

1964, p. 108). 

Raimundo 

11 As palavras de Manuel não lhe produziam o menor abalo; 

ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma 

fé e com o mesmo ardor;... (AZEVEDO, 1964, p. 110). 

Narrador (referindo-

se a Ana Rosa). 

12 Manuel, depois dos seus conselhos, passou a fazer 

considerações desfavoráveis a respeito das qualidades 

morais do mulato, e. com isso apenas conseguiu estimular o 

desejo da filha, juntando aos atrativos do belo rapaz mais 

um, não poderoso o da proibição. (AZEVEDO, 1964, p. 

110). 

Narrador (referindo-

se a Manuel 

Pescada). 

13 Manuel, soprado pelo compadre, indispunha mais e mais o 

ânimo da filha contra o mulato; contando-lhe, a respeito 

deste, fatos revoltantes, inventados pelo cônego; 

(AZEVEDO, 1964, p. 114). 

Narrador (referindo-

se a Manuel 

Pescada). 



85 
 

14 — É bem feito! E bem feito!... vociferava um mulato pálido, 

de carapinha rente, bem vestido e com um grande brilhante 

no dedo E muito bem feito, para não consentirem que estes 

negros se metam conosco! (AZEVEDO, 1964, p. 115). 

Populares (referindo-

se a Raimundo). 

15 [...] foram chamados à conversa todos os mulatos distintos 

do Brasil narrou-se enfaticamente a célebre passagem do 

Imperador com o engenheiro Rebouças. (AZEVEDO, 1964, 

p. 115). 

Narrador (referindo-

se aos populares, no 

tocante a mulato, de 

modo geral).  

16 — Negou-a! diz que porque o outro e mulato! (AZEVEDO, 

1964, p. 117). 

Cazuza (referindo-se 

a Raimundo).  

17 Então V.S.ª muda-se amanhã?... Se é verdade! agradeço-lhe 

o obséquio em nome da província. Creia, meu caro senhor, 

que será talvez o primeiro ato judicioso que V.S.ª pratica em 

sua vida tão aventurosa porque nos já temos por cá muita 

pomada e não precisamos mais dessa fazenda. Honre-nos 

com a sua ausência e faça-nos o especial obséquio de 

ficar-se por /á o maior tempo que poder! Quem disse a V.S.ª 

que isto aqui é uma tenra de beócios, onde os pedantes 

arranjam bons casamentos, debicou-o, respeitável senhor, 

debicou-o redondamente. Já se não amarram cães com 

lingüiça. No entanto, se vir a prima dê-lhe lembranças. 

Assinava: ―O Mulato disfarçado‖. (AZEVEDO, 1964, p. 

119). 

Luiz Dias (por carta, 

a mando do Cônego 

Diogo). (referindo-se 

a Raimundo). 

 

 

18 Ah! mas é que essa mesma dedicação seria a tua desgraça e 

transformaria o meu ídolo em minha última a sociedade 

apontar-te-ia como a mulher de um mulato e nossos 

descendentes teriam casta e seriam tão desgraçados quanto 

eu! (AZEVEDO, 1964, p. 126). 

Raimundo (em carta 

para Ana Rosa). 

19 Mas um ex escravo, um filho de negra, um - mulato! - E, 

como hei de transformar todo meu sangue, gota por gota? 

(AZEVEDO, 1964, p. 130). 

Raimundo 

20 Ana Rosa, esse Raimundo tem a alma tão negra como o 

sangue! além de mulato, é um homem mau sem religião, 

sem temor de Deus! É um - pedreiro livre! - é um ateu! 

Desgraçada daquela que se unir a semelhante monstro!... 

(AZEVEDO, 1964, p. 139). 

Cônego Diogo 

(referindo-se a 

Raimundo). 

21 — Um cabra! concluiu a velha com um berro. E um filho da 

negra Domingas! alforriado à pia! É um bode! É um mulato! 

(AZEVEDO, 1964, p. 149). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo). 

22 — Bem! Pois lembro-lhe somente que um homem de cor, 

um mulato nascido escravo desvirtuou a mulher que vai ser 

sua esposa, e isto, fique sabendo representa para você, muito 

maior afronta que um adultério! Assiste-lhe, por 

conseguinte, todo o direito de vingar a sua honra ultrajada; 

direito este que se converte em obrigação perante a 

consciência e perante a sociedade! (AZEVEDO, 1964, p. 

150). 

Cônego Diogo (em 

conversa com Luiz 

Dias). (referindo-se a 

Raimundo).  
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23 Raimundo, esse vagara pelas ruas da cidade, com o coração 

encharcado de um grande desanimo. Apoquentava-o menos 

a estreiteza da situação do que a brutal pertinácia daquela 

família, que preferia deixar a filha desonrada a ter de dá-la 

por esposa a um mulato. (AZEVEDO, 1964, p. 152). 

Narrador 

24 ―Era preciso aviar!... Um instante depois seda tarde, e Ana 

Rosa passaria às mãos do mulato e a cidade inteira ficaria 

senhora do escândalo, a saboreá-lo, a rir-se do vencido! 

(AZEVEDO, 1964, p. 153). 

Narrador (referindo-

se a um pensamento 

de Luiz Dias, no 

momento de 

assassinar 

Raimundo). 

25 Maria Bárbara, para completo descargo de consciência e 

porque soubessem que ela não tinha mau coração, prometeu 

uma missa por alma do mulato. (AZEVEDO, 1964, p. 157). 

Narrador (referindo-

se à D. Maria 

Bárbara). 

 

Quadro 2: Excertos com o termo "cabra". 

01 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. 

(AZEVEDO, 1964, p. 03). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se aos 

negros e 

descendentes de 

modo geral). 

02 — Ora o quê, homem de Deus! É só ser padre! 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, 1964, 

p. 10). 

Cônego Diogo 

(referindo-se a cabra 

de modo geral).  

03 — Um cabra! berrou a sogra. E era muito bem feito que 

acontecesse qualquer coisa, para você ter mais cuidado no 

futuro com as suas hospedagens! (AZEVEDO, 1964, p. 54). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

04 E, quanto ao cabra... é tratar de despachá-lo já, e já, se não 

quiser ao depois ter de pegar-se com trapos quentes!... 

(AZEVEDO, 1964, p. 54). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

05 Aquela demora do cabra em companhia de sua neta 

embrulhava-lhe o estômago! Não sossegaria enquanto não o 

visse pelas costas!... (AZEVEDO, 1964, p. 60). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

06 Seria um festão de arromba! O diabo! pensava Maria 

Barbara, era que o cabra só se iria do Maranhão para o outro 

mês!... (AZEVEDO, 1964, p. 61). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

07 Houve um alvoroço! Gritaram que Raimundo atacava a 

moralidade pública e satirizava as pessoas mais respeitáveis 

da província. E foi o bastante: os atenienses saltaram logo, 

espinoteando com a novidade. Meteram-lhe as botas; 

chamaram-lhe por toda a parte: besta! cabra atrevido! 

(AZEVEDO, 1964, p. 61). 

Populares (referindo-

se a Raimundo).   

08 — Mas dizem que este cabra tem alguma coisa... arriscou 

um terceiro. (AZEVEDO, 1964, p. 85). 

Populares (referindo-

se a Raimundo).   
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09 — Agora, o que está entrando pelos olhos, senhor cônego, é 

que aquele maldito cabra do Mundico tem parte nisto! Deus 

queira que eu me engane, porém a coisa toca-lhe a ele por 

casa! (AZEVEDO, 1964, p. 87). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).    

10 E tudo isto, todo esse desgosto surdo que minava na 

panelinha, era atirado por Maria Bárbara à conta de 

Raimundo. Queixava-se dele a todos, amargamente; dizia 

que, depois da chegada de semelhante criatura, a casa 

parecia amaldiçoada ―Tudo agora lhe saia torto!‖ Chegou a 

pedir ao cônego que lhe benzesse o quarto e juntou à 

promessa da missa mais a de dez libras de cera virgem, que 

mandaria entregar ao cura da Sé no dia em que o cabra se 

pusesse ao fresco. (AZEVEDO, 1964, p. 87). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

11 — O cabra é ―bode!...‖ 

— Bode?! Como? Maria Bárbara chegou a boca ao ouvido 

de Diogo e segredou-lhe horripilada: 

— E maçom! (AZEVEDO, 1964, p. 88). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).   

12 — Ora o que me conta a senhora!... exclamou Diogo, 

fingindo uma grande indignação. 

— É o que lhe digo, senhor cônego! O cabra é bode! 

(AZEVEDO, 1964, p. 88). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).    

13 — Sim senhora! Tem mais essa prenda... resmungou, 

entregando o folheto à velha; além de cabra, é bode! 

(AZEVEDO, 1964, p. 88). 

Cônego Diogo 

(referindo-se a 

Raimundo). 

14 — Parece que ficaste meio sentida com o que se passou!... 

Pois Olha. se tivesse Te assistir ao teu casamento com um 

cabra, juro-te, por esta luz que está nos alumiando, que te 

preferia uma boa morte, minha neta! (AZEVEDO, 1964, p. 

114). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).    

15 — Mas creia seu Manuel, que se tamanha desgraça viesse a 

suceder, só a você a deveríamos, porque, no fim das contas, 

a quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de 

fumaças como o tal doutor das dúzias?... (AZEVEDO, 1964, 

p. 115). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo).    

16 — Aquilo, comentava Amância, boquejando esse dia, sobre 

o mesmo assunto, em casa de Eufrásia; aquilo não podia ter 

outro resultado! Cá está quem não poria lá mais os pezinhos, 

se o basbaque do Pescada metesse o cabra na família! 

(AZEVEDO, 1964, p. 116). 

Amância (referindo-

se a Raimundo). 

17 — Ora não é também tanto assim!... objetava a quente viúva. 

Conheço certa gente, que se faz muito de manto de seda e 

que, no entanto, vai filar constantemente o jantar dos cabras 

que passam bem. A questão é de boa mesa! (AZEVEDO, 

1964, p. 116). 

Eufrásia (em resposta 

a comentário de 

Amância) (referindo-

se a cabra de modo 

geral). 

18 — Diga! exclamou. Pois diga! Quero que diga qual foi o 

negro a quem Amância Diamantina dos Prazeres Sousella, 

neta legítima do Brigadeiro Cipião Sousella, conhecido pelo 

―Corisco‖ na Guerra dos Guararapes, desse algum dia a 

confiança de ocupar! Eu?!... Até brada ao céu! Qual foi o 

Amância (à Eufrásia) 

(referindo-se a cabra 

de modo geral). 
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cabra com quem a senhora já me viu de mesa?!... 

(AZEVEDO, 1964, p. 116). 

19 — Ora, deixe disso, seu Campos! Não sei se é porque não 

tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferia o doutor 

Raimundo da Silva a qualquer desses chouriços da Praia 

Grande. 

 — Não! lá isso é que não Preto é preto! branco é branco! 

Nada de confusões!  

— Djgo-lhe então mais! asneira seria a dele se se amarrasse, 

porque o cabra é atilado às direitas! (AZEVEDO, 1964, p. 

117). 

Cazuza (em diálogo 

com Sebastião 

Campos, referindo-se 

a Raimundo). 

20 — Então! o que já descobriu? 

— Por hora nada que valha... E creia o senhor cônego que 

não me descuido. Além daquela busca que dei no dia de São 

João, não há instantinho, que possa roubar ao serviço, que 

não seja para dar fé do que se passa lá por casa. Mas, do que 

tenho apanhado, só o que me disse respeito ao negócio foi 

uma conversa entre a D. Anica e a velha... 

— A Bárbara? 

— Sim senhor. 

— E então? 

— É que a pequena, depois de pedir muito à avó que se 

compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar 

com o cabra, abriu a chorar e a lamentar-se como uma 

varrida! E ―que era muito desgraçada; que ninguém em casa 

a estimava; que todos só queriam contrariá-la... E porque 

faria isto, e porque faria aquilo!...‖ (AZEVEDO, 1964, p. 

135). 

Luiz Dias (em 

conversa com o 

cônego, articulando 

planos contra 

Raimundo, referindo-

se a Raimundo). 

21 — A velha enfezou-se e pô-la do quarto pra fora, jurando 

que antes queria vê-la estrada debaixo da terra do que casada 

com um cabra, e que, se o patrão... (AZEVEDO, 1964, p. 

136). 

D. Maria Bárbara 

(Luiz Dias narrando 

para o cônego certa 

conversa de Anica 

com sua avó, em que 

esta se refere a 

Raimundo). 

22 — Cá está sua afilhada, senhor cônego! Comungue-a; veja 

se lhe arranca o diabo de dentro do corpo! disse a velha ao 

vê-lo. E, falando-lhe mais baixo, pediu-lhe com interesse 

que a aconselhasse bem; que lhe sacasse da cabecinha a 

idéia do tal cabra. E afinal afastou-se, traçando no espaço 

uma cruz na direção da neta. (AZEVEDO, 1964, p. 138). 

D. Maria Bárbara (ao 

cônego). (referindo-

se a Raimundo). 

23 Mas a primeira semana correu sem novidade, e a segunda, a 

terceira, a quarta; foram-se dois meses, e a panelinha 

afrouxou desanimada. Eufrásia, a pouco e pouco, 

ausentara-se de todo; Lindoca, chumbada à sua obesidade, 

prendera o Freitas ao seu lado; o Campos moscara-se afinal 

para a roga; o José Roberto afastara-se também, e vivia por 

ai, na pândega; só quem não desertou, e aparecia com a 

mesma regularidade, era D Amância Sousellas pronta 

sempre para tudo, sempre a dizer mal da vida alheia nunca 

D Amância Sousellas 

(referindo-se a cabra 

de modo geral). 
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deixando de clamar que os tempos estavam outros e que hoje 

em dia os cabras queriam meter o nariz em tudo. 

(AZEVEDO, 1964, p. 142). 

24 — Um cabra! concluiu a velha com um berro. E um filho da 

negra Domingas! alforriado à pia! É um bode! É um mulato! 

(AZEVEDO, 1964, p. 149). 

D. Maria Bárbara 

(referindo-se a 

Raimundo). 

25 — Para não sermos vistos pelo cabra, quando passar. 

(AZEVEDO, 1964, p. 150). 

Cônego Diogo (em 

articulação com Luiz 

Dias contra a vida de 

Raimundo). 

(referindo-se a 

Raimundo). 

26 — Imagine-se casado com Ana Rosa e o outro no gozo 

perfeito da vida; a criança, já se sabe, parecida com o pai... 

Pois bem! lá chega um belo dia em que o meu amigo, 

acompanhando sua família, topa na rua, ou dentro de 

qualquer casa, com o cabra! . Que papel fará você, seu 

Dias?. com que cara fica?. O que não dirão todos?... e vamos 

lá, com razão, com toda a razão! (AZEVEDO, 1964, p. 150). 

Cônego Diogo (em 

argumentação para 

convencer Luiz Dias 

a assassinar 

Raimundo). 

(referindo-se a 

Raimundo).  
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Gráfico 1: Excertos com o termo ―mulato‖ em referência direta a Raimundo. 
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Gráfico 2825: Excertos com o termo ―cabra‖ em referência direta a Raimundo. 
 

Gráfico 3: Excertos com os termos ―mulato‖ e ―cabra‖ em referência a negros e descendentes. 
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O uso da língua, extrapolando sua função básica de estabelecer interação 

comunicacional, aqui, pela elite escravocrata maranhense, que reduz a condição humana aos 

limítrofes do vulgar animalesco, atinge alguém cuja formação educacional proposta pelo autor 

do romance confere atribuições não vistas em seus segregadores. A maneira com a qual não 

apenas Dona Maria Bárbara, mas os demais mencionados no enredo, tratam o advogado 

mestiço recém-chegado da Europa exprime repulsa, desdém e excessivo ódio. Desse modo, 

deixa transparecer um sentimento que engloba os limites das questões raciais.  

No imaginário popular da época, se cria, a partir das inferências propostas pela elite, 

uma visão equivocada do jovem jurista que desconhecia completamente sua ascendência e 

consequentemente sua situação no contexto social. Influenciada pela imagem deturpada que 

fazem os familiares e amigos da moça, as pessoas, muitos até mulatos de visível mistura, 

tecem comentários maldosos, configurando uma linguagem que veicula o ódio e o desejo 

cobiçoso dos algozes morais do segregado.  

Por onde seguiam, Raimundo ia levantando a atenção de todos. As negrinhas 

corriam ao interior das casas, chamando em gritos a sinhá-moça para ver passar 

―Um moço bonito!‖ Na rua, os linguarudos paravam com ar estúpido, para examiná-

lo bem; os olhares mediam-no grosseiramente da cabeça aos pés, como em desafio; 

interrompiam-se as conversas dos grupos que ele encontrava na calçada. — Quem é 

aquele sujeito, que ali vai de roupa clara e um chapéu de palha? — Or‘essa! Pois 

ainda não sabes? respondia um Bento. É o hóspede de Manuel Pescada! — Ah! este 

é que é o tal doutor de Coimbra? — O cujo! Afirmava o Bento. — Mas Brito, vem 

cá! disse o outro, com grande mistério, como quem faz uma revelação importante. 

— Ouvi dizer que é mulato!... E a voz do Brito tinha o assombro de uma denúncia 

de crime. — Que queres, meu Bento? São assim estes pomadas cá da terra dos 

papagaios! E ainda se zangam quando queremos limpar-lhes a raça, sem cobrar nada 

por isso! — Branquinho nacional! (AZEVEDO, 1964. pp. 59-60).   

A escrita do autor naturalista traz representações sociais oitocentistas que marcam a 

chegada do realismo/naturalismo no Brasil. A escravidão, a religião, os senhores e senhoras 

escravocratas burgueses e outras são focadas com sofisticado desvelo.  Ao que concerne às 

articulações sociopolíticas assentadas no modelo segregacionista europeu da época, os 

membros da elite ludovicense criticados pelo autor se comunicavam preferencialmente por 

meio da oralidade. A performance dessa elite, em perfeita evidência na escrita azevediana, 

demonstra a eficácia da linguagem oral no processo de discriminação. Assim, apresenta-se 

aqui a oralidade, em seu quadro antagônico, quanto ao poder de manipulação e persuasão que 

se verifica nos termos daqueles que repudiam o jovem mestiço. Nas vozes das personagens D. 

Maria Bárbara, o Cônego Diogo e outras, percebe-se o quão a narrativa sugere a relevância da 

oralidade sobre a escrita no contexto: 
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[...] — Um cabra! berrou a sogra. E era muito bem feito que acontecesse qualquer 

coisa, para você ter mais cuidado no futuro com as suas hospedagens! Também só 

nessa cabeça entrava a maluqueira de andar metendo em casa crioulos cheios de 

fumaças! Hoje todos eles são assim! Súcia de epistolados! Dá-se lhes o pé e tomam 

a mão! Corja! Julgue-se, mas é muito feliz em não lhe ter recebido o coice! Porém 

fique você sabendo que só a mim o deve! 

—sei a educação que dei a minha neta!... por esta respondo eu!.. E, quanto ao 

cabra... é tratar de despachá-lo já, e já, se não quiser ao depois ter de pegar-se com 

trapos quentes!...  

— Pois bem, pois bem, senhora! Amanhã mesmo tratarei disso! Oh! 

E Manuel pensou logo em aconselhar-se com o cônego. (AZEVEDO, 1964, p. 54).  

Nota-se a força de argumentação da avó de Ana Rosa, D. Maria Bárbara, 

potencializada pelo desejo de segregação, que só pode ser expresso com a devida intensidade 

por via oral, e seu respectivo efeito na fala do pai da moça em recusar seu relacionamento 

com Raimundo. As expressões ―cabra‖, ―crioulo‖, ―negro‖, ―mulato‖ e outras similares 

proferidas pelos segregadores sempre que se dirigem à pessoa de Raimundo e a própria 

entonação de ódio no interior da fala, quando se autoproclamam superiores, elege a oralidade 

e seus recursos essenciais para o momento discursivo de seu ressentimento. O termo ―cabra‖ 

na forma escrita, direcionado ao indivíduo naquele contexto social, é utilizado de maneira 

pejorativa, mas que de modo oral ganha ainda maior ênfase por tratar-se da maneira como se 

manifesta a continuação de um sentimento negativo que perpassa culturalmente a referida 

sociedade daquele período. 

A profundidade da repugnância contra os ―não brancos‖ era tamanha que um 

amalgamado de ressentimentos contamina as esferas mais distintas daquela sociedade, 

gerando uma atmosfera de resistência à inserção do novato. No imaginário popular da época 

se cria, a partir das inferências propostas pela elite, uma visão equivocada do jovem jurista 

que desconhecia completamente sua ascendência e consequentemente sua situação no 

contexto social.  

Quanto ao Cônego Diogo, cujos motivos para repugnar Raimundo estendiam-se além 

da cor de sua pele ou de sua origem, pois trazia em oculto a responsabilidade pelo assassinato 

de seu pai, falar diretamente com quem fosse necessário para enxotá-lo era sempre mais 

seguro e eficiente. O padre não aparece tecendo seus maquiavélicos planos, senão com o uso 

eficacíssimo da linguagem oral. A maneira articulada com a qual o religioso se dirige ao 

caixeiro Luís Dias, instruindo-o na noite em que mata Raimundo e, em seguida, ao cocheiro 

do carro, retornando à Dias, comprova que só por meio da linguagem oral a trama poderia se 

consolidar com o êxito desejado.   

E daí a pouco descia a escada, rangendo nos degraus os seus sapatos de polimento. 

— Aqui estou, senhor cônego, Podemos ir? Perguntou-lhe o Dias, no canto da 

Prensa logo que se reuniram.  

— Espere! espere lá meu amigo! Para que lado seguiu o homem?  
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— Desceu o Beco da Prensa.  

— Então temos ainda o que fazer por cá... 

E dirigiu-se ao cocheiro de um carro que estacionava na esquina, falou-lhe em voz 

baixa, e o carro afastou-se.  

— Bem, disse, tornando ao caixeiro, agora escondamo-nos aqui, por detrás deste 

lote de pipas.  

— Para quê?  

— Para não sermos vistos pelo cabra, quando passar.  

E ficaram conspirando em voz baixa, até que Raimundo apareceu de volta na 

entrada do beco. (AZEVEDO, p. 150). 

Nesse jogo de manipulação, a linguagem escrita, considerando as limitações em 

termos de recurso de interlocutividade, não daria conta de canalizar as mensagens com o teor 

ideológico propício, que seria dar cabo da vida do mulato Raimundo. O tempo utilizado para a 

preparação da emboscada entre a chegada de Luís Dias e o aparecimento de Raimundo é 

curtíssimo.  

Nota-se que, em reação às colocações de Raimundo com suas publicações, 

consideradas subversivas pela sociedade ludovicense, a linguagem oral, observando o excerto 

abaixo, permite certa expressividade que, incapaz à escrita, se pode exteriorizar com extrema 

intensidade os sentimentos mais profundos de desprezo e indignação. 

No entanto, Raimundo aborrecia-se; a província parecia-lhe cada vez mais feia, mais 

acanhada, mais tola, mais intrigante e menos sociável. Por desfastio, escreveu e 

publicou alguns folhetins; não agradaram.  

— falavam muito a sério; passou então a dar contos, em prosa e verso; eram 

observações do real, trabalhadas com estilo, pintaram espirituosamente os costumes 

e os tipos ridículos do Maranhão ―de nossa Atenas‖ como dizia o Freitas. Houve um 

alvoroço! Gritaram que Raimundo atacava a moralidade pública e satirizava as 

pessoas mais respeitáveis da província. E foi o bastante: os atenienses saltaram logo, 

espinoteando com a novidade. Meteram-lhe as botas; chamaram-lhe por toda a parte: 

―besta! cabra atrevido!‖ Os lojistas, os amanuenses de secretaria, os caixeiros 

frequentadores de clubes literários, em que se discutia, durante anos, a imortalidade 

da alma, e os inúmeros professores de gramática, incapazes de escrever um período 

original, declararam que era preciso — meter-lhe o pau! (AZEVEDO, p. 61). 

Assim, Dona Maria Bárbara, que parece ser a que mais repudia o mestiço, e os demais 

mencionados no enredo tratam o advogado educado na Europa com repulsa, desdém e 

excessivo ódio. Entretanto, em toda a narrativa naturalista, exceto por correspondências 

comerciais, bilhetes românticos ou convites, o que se tem de comunicado verbal escrito com 

ressentimento contra Raimundo é apenas uma carta.   

Nisto, caiu na sala uma carta que meteram pelas rótulas da janela. Raimundo 

apoderou-se dela e leu no subscrito: ―Ao Dr. Raimundo.‖ Teve um estremecimento 

de prazer, imaginando fosse de Ana Rosa, mas era simplesmente uma carta 

anônima. ―Ilustre canalha: Então V.S.ª muda-se amanhã?... Se é verdade agradeço 

lhe o obséquio em nome da província. Creia, meu caro senhor, que será talvez o 

primeiro ato judicioso que V.S.ª pratica em sua vida tão aventurosa, porque nós já 

temos por cá muita pomada e não precisamos mais dessa fazenda. Honre-nos com a 

sua ausência e faça-nos o especial obséquio de ficar-se por lá o maior tempo que 

puder! Quem disse a V.S.ª que isto aqui é uma terra de beócios, onde os pedantes 

arranjam bons casamentos, debicou-o, respeitável senhor, debicou-o redondamente. 
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Já se não amarram cães com linguiça. No entanto, se vir a prima dê-lhe lembranças.‖ 

Assinava: ―O Mulato disfarçado‖. Raimundo sorriu, amarrotou a folha de papel e 

lançou-a ao chão.  

— Coitados! Disse, e foi pôr-se à janela. (AZEVEDO, p. 119-120). 

Todavia, o recado/ameaça não produziu a afronta e o medo objetivados pelos inimigos 

do jovem advogado, que pouca importância a ele atribuiu. Mas as palavras ditas face a face, 

no trecho subsequente, surtem um efeito singular, de sorte que, pela primeira vez, o instruído 

mancebo sucumbe tristonho às palavras do seu tio. A expressão facial, o som, na quietude do 

lugar perfeitamente apropriado a um diálogo sincero, e o timbre vocálico de preocupação e 

receio do tio, de está cometendo um grave erro, perturba o Dr. Raimundo José da Silva. 

O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, mas... foi forro 

à pia, e aqui ninguém o ignora.  

— Eu nasci escravo?!...  

— Sim, pesa-me dizê-lo e não o faria se a isso não fosse constrangido, mas o senhor 

é filho de uma escrava e nasceu também cativo. Raimundo abaixou a cabeça. 

Continuaram a viagem. E ali no campo, à sombra daquelas árvores colossais, por 

onde a espaços a Lua se filtrava tristemente, ia Manuel narrando a vida do irmão 

com a preta Domingas. Quando, em algum ponto hesitava por delicadeza em dizer 

toda a verdade, o outro pedia-lhe que prosseguisse francamente, guardando na 

aparência uma tranquilidade fingida. O negociante contou tudo o que sabia. 

— Mas que fim levou minha mãe?... a minha verdadeira mãe? perguntou o rapaz, 

quando aquele terminou. Mataram-na? Venderam-na? O que fizeram dela?  

— Nada disso; soube ainda há pouco que está viva... É aquela pobre idiota de São 

Brás. 

— Meu Deus! Exclamou Raimundo, querendo voltar à tapera.  

— Que é isso? Vamos! Nada de loucuras! Voltará noutra ocasião! Calaram-se 

ambos. Raimundo, pela primeira vez, sentiu-se infeliz; uma nascente má vontade 

contra os outros homens formava-se na sua alma [...] (AZEVEDO, p. 106).  

Desse modo, o diálogo deixa transparecer um sentimento de tristeza por parte do tio de 

Raimundo, em cuja complexidade apenas com a leitura escrita a mensagem não agregaria do 

mesmo modo os elementos necessários de convencimento. No mesmo diálogo entre tio e 

sobrinho, um pouco antes, o ato discriminatório se estende ao campo sociopolítico na 

argumentação de Manuel Pescada em conversa sobre sua filha Ana Rosa, amada do mestiço. 

Ao jovem apaixonado são expostas todas as razões de rejeição à sua pessoa:  

Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo! A 

família de minha mulher sempre foi muito escrupulosa a esse respeito, e como ela é 

toda a sociedade do Maranhão! Concordo que seja uma asneira; concordo que seja 

um prejuízo tolo! O senhor, porém não imagina o que é por cá a prevenção contra os 

mulatos!... Nunca me perdoariam tal casamento; além do que, para realizá-lo, teria 

que quebrar a promessa que fiz a minha sogra, de não dar a neta senão a um branco 

de lei, português ou descendente direto de portugueses![...] (AZEVEDO, p. 106).           

Ao que compete o modo verbal escrito, tem-se, como já acima mencionado, o registro 

das memórias pertinentes ao desenvolvimento do sujeito na sociedade, a elaboração 

minuciosa da mensagem, enfim, sua dimensão social linguística. A oralidade, por sua vez, 

também como representação da linguagem, com auxílios diversos no processo, tais quais: a 
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presença do interlocutor, entonações e gesticulações, há muito cumpre seu papel. 

Incomparavelmente mais antiga que a escrita, tendo esta entre cinco e seis mil anos e aquela 

centenas de milhares, desde os nossos ancestrais, a oralidade faz-se fundamentalmente 

necessária. Constata-se aqui, em virtude da íntima relação da literatura com a oralidade, o 

preconceito racial expresso pelo uso da língua. Do ponto de vista de Paul Zumthor, em sua 

obra A letra e a voz: a literatura medieval, no reforçamento dessa ideia acerca das realidades 

comunicacionais ―oral‖ e ―escrita‖, tem-se a seguinte afirmação:  

[...] quando um poeta ou seu intérprete canta ou recita (seja o texto improvisado, seja 

memorizado), sua voz, por si só, lhe confere autoridade. O prestígio da tradição, 

certamente, contribui para valorizá-lo; mas o que o integra nessa tradição é a ação da 

voz. Se o poeta ou intérprete, ao contrário, lê num livro o que os ouvintes escutam, a 

autoridade provém do livro como tal, objeto visualmente percebido no centro do 

espetáculo performático; a escritura, com os valores que ela significa e mantém, 

pertence explicitamente à performance. No canto ou na recitação, mesmo se o texto 

declamado foi composto por escrito, a escritura permanece escondida. Por isso 

mesmo, a leitura pública é menos teatral, qualquer que seja a actio do leitor: a 

presença do livro, elemento fixo, freia o movimento dramático, introduzindo nele as 

conotações originais. Ela não pode, contudo, eliminar a predominância do efeito 

vocal. (ZUMTHOR, 2001, p. 19). 

Na subseção que aqui se conclui foram tratados os termos ―Mulato‖ e ―Cabra‖. 

Também se expõem quadros e gráficos em que se analisa o preconceito a partir de ocorrências 

de fala na obra. Em seguida, observa-se as motivações do preconceito ligadas ao poder. 

 

3.2 A discriminação racial e o anseio pelo poder  

 

Nesta subseção abordar-se-á o posicionamento dos personagens envolvidos no 

processo segregatício e suas condições de poder no bojo social. Importa, para melhor 

compreensão acerca de como se dá o referido preconceito, que se analise nos segregadores 

suas posições na estrutura do poder político e econômico em relação à chegada de Raimundo. 

Das principais personagens envolvidas no processo, nota-se interesses sociopolíticos 

articulados ao preconceito racial. As personagens que se opõem à presença do mulato 

Raimundo revelam diferentes estruturas de poder, e concentram seus interesses sobre bases 

distintas de situação social. Para tanto, toma-se o pensamento do sociólogo Max Weber.  

O poder ―condicionado economicamente‖ não é, decerto, idêntico ao ―poder‖ como 

tal. Pelo contrário, o aparecimento do poder econômico pode ser a consequência do 

poder existente por outros motivos. O homem não luta pelo poder apenas para 

enriquecer economicamente. O poder, inclusive o poder econômico, pode ser 

desejado ―por si mesmo‖. Muito frequentemente, a luta pelo poder também é 

condicionada pelas ―honras‖ sociais que ele acarreta. Nem todo poder, porém, traz 

honras sociais: o chefe político americano típico, bem como o grande especulador 

típico, abrem mão deliberadamente dessa honraria. Geralmente, o poder ―meramente 

econômico‖, em especial o poder financeiro puro e simples, não é de forma alguma 
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reconhecido como base de honras sociais. Nem é o poder a única base de tal honra. 

Na verdade, ela, ou o prestígio, podem ser mesmo a base do poder político ou 

econômico, e isso ocorreu muito frequentemente. O poder, bem como as honras, 

podem ser assegurados pela ordem jurídica, mas, pelo menos normalmente, não é a 

sua fonte primordial. A ordem jurídica constitui antes um fator adicional que 

aumenta a possibilidade de poder ou honras; mas nem sempre pode assegurá-los. 

(WEBER, 1982. p. 211-212). 

Com base no pensamento weberiano acima, nota-se, em relação àqueles que se opõem 

ao mestiço, dois fatores que chamam atenção, pois direta ou indiretamente influenciam 

consideravelmente no processo discursivo: o anseio pelo poder e, antes disso, a necessidade 

de se manter aquela estabilidade do quadro social. O receio de que o mulato adentre àquele 

grupo social de poder, ou seja, o interesse em que tudo continue como sempre fora, sem 

novidades que possam colocar em risco a situação social de cada membro, faz-se, no mínimo, 

necessário.  

Dentre os que são contrários à presença de Raimundo, como personagens primárias: 

Manuel Pescada, D. Maria Bárbara, o Cônego Diogo e Luiz Dias; secundárias: Freitas, D. 

Maria do Carmo, Etelvina, Amância, Eufrasinha, Cazuza, populares e outros personagens, 

cada qual, envolvidos com os interesses de seu próprio meio, respondendo à uma convicção 

sociológica de seu próprio estrato social, se manifesta como lhe aprouve.   

Entende-se que, quanto à questão do anseio pelo poder, o tio do jovem mestiço, 

Manuel Pescada, assemelha-se a seu funcionário, Luiz Dias, apesar de conviverem sob 

situações econômicas diferentes. Este, em virtude da própria ganância, inata à sua pessoa, 

assume uma postura inegável nessa direção. Em seguida, encontra-se o cônego Diogo que 

nutre um desejo macabro de eliminação completa contra o rapaz, sobretudo pelo fato de este 

querer se vingar o descobrindo como assassino de seu pai. Com sua vontade de alcançar 

posições sociais cada vez mais altas, o padre é tomado por um desejo de poder que não se 

constitui apenas por questões econômicas, mas por necessidade de prestígio.  

Dona Maria Bárbara materializa seu espírito escravocrata em ações que revelam mais 

desejo em ver o mestiço longe de sua gente do que anseio por poder, uma vez que Raimundo 

chega para desestabilizar o quadro hierárquico que parece para ela funcionar de modo ideal, 

ressaltando que, naquele período, raramente disputavam espaços de poder. A aristocrata 

entende já possuir o que deseja, preferindo que tudo siga como antes da chegada do ―cabra‖, 

como ela mesma o trata. A estabilidade, aliás, do quadro hierárquico naquela ordem familiar é 

para a soberba senhora elitista mais interessante do que ansiar ou recear. 

[...] recordava-se também da Sra. D. Maria Bárbara, a sogra de Manuel, que ia, com 

muito aparato, visitar a neta; passar dias. Em geral, ela chegava à boca da noite, no 
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seu palanquim carregado por dois escravos, vestida de enorme roda, cercada de crias 

e moleques, precedida por um preto encarregado de alumiar a rua com um lampião 

de folha, oitavado, duas velas no centro. E o demônio da mulher sempre a ralhar, 

sempre zangada, batendo nos negros e a implicar com ele, Raimundo, a quem, todas 

as vezes que lhe dava a mão a beijar, pespegava com as costas desta uma pancada na 

boca. E recordava-se bem do rosto macilento de Maria Bárbara, já então meio 

descaído; recordava-se dos seus olhos castanho claros, de seus dentes triangulares, 

truncados a navalha, como barbaramente faziam dantes, por luxo, as senhoras do 

Maranhão, criadas em fazenda. (AZEVEDO, 1964. p. 35).  

Quanto aos demais personagens secundários, basicamente, o desejo se distribui entre o 

anseio e o receio, todavia, com foco na estabilidade do quadro hierárquico daquela sociedade 

ludovicense. Poder-se-ia aplicar esta última conduta também aos populares. Contudo, 

alterando os níveis percentuais de compreensão social. Para estes melhor é não se ter um 

descendente de raça impura em posições privilegiadas. Parece desconfortante ter que aturar 

um escravo liberto em posição tão privilegiada.  

No que diz respeito ao receio de que o mulato adentre ao grupo, tem-se que o padre 

esteja em maior preocupação. Outrora, o religioso, apanhado em flagrante em leito 

matrimonial com a esposa do pai do mestiço, testemunha o marido enfurecido assassinando 

sua cônjuge e com ele acorda de não deixarem sair dali nada que pudesse prejudicar nem um e 

nem outro. Esconderiam, em comum acordo, tanto a perversão quanto o assassinato, dando a 

morte como natural. Em seguida, o cônego astuciosamente manda assassinar o homem. 

Assim, o mulato, esboçando desconfiança da integridade moral do sacerdote, o inspira a 

portar-se com extrema cautela. Logo, ninguém na cidade deseja tanto o afastamento daquele 

indivíduo do que o cônego Diogo. D. Maria Bárbara comunga, sem restrições, na inaceitação 

de Raimundo pelo grupo, pois o tem como a pessoa mais detestável do mundo, por ser 

descendente de negro com direitos de brancos. Luiz Dias, concorrente único à mão de Ana 

Rosa, amada do mestiço, não fica muito atrás. O jovem aprendiz de comerciante faz qualquer 

negócio para ver o rapaz longe dali. Manuel Pescada, irmão do pai de Raimundo, embora se 

esquive dos comentários da elite, seus interesses, ao que concerne a presença do mulato em 

sua casa, estão mais voltados para ampliar seu patrimônio, comprando do sobrinho as terras 

que herdara de seu pai. Freitas, como bom tradicionalista, optaria pela preservação do meio, 

ficando atrás apenas dos populares que, por sua vez, dadas as separações de classe naquela 

realidade social, tanto faria. Em pouco tempo não se lembraria de Raimundo ou qual fosse sua 

situação, se ficara ou saíra.  

 Quanto ao interesse em que as coisas continuem como sempre foram, eis que os 

populares aqui estão à frente. Considerando a época difícil para um mulato fazer parte da elite 

e a rigidez das hierarquias sociais, associada à cor da pele, os diálogos estabelecidos nas ruas 
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e praças por um ou outro são para compartilhar a ideia de que em pouco tempo retornaria o 

novato para outro lugar qualquer, voltando tudo ao que era antes. Para o povo, seria 

impossível o filho da negra Domingas, uma insana que vivia embrenhada na mata, desposar-

se com a mais sublime das moças ricas e brancas do lugar.  

Com relação ao preconceito racial observado na produção da narrativa, sem perder de 

vista a diferença de valores entre períodos históricos, tem-se a zoomorfização, sendo o sujeito 

humano concebido como fruto do sistema biológico. Do autor, então, pode-se, por meio do 

excerto abaixo, inferir tal ideia positivista. Os termos ―sem-vergonha‖, ―malvado‖, ―patife‖, 

―desavergonhado‖ e similares proferidos por D. Maria Bárbara manifesta o desprezo 

exacerbado da escravocrata e ―macaco‖ a expressão utilizada por Aluísio naturalmente por 

cumprimento à maneira materialista de observação.   

Foi interrompido por Benedito que, nu da cintura para cima e acossado pela velha 

Bárbara, atravessou a sala com agilidade de macaco. As senhoras espantaram-se, 

mas abriram logo em gargalhadas. O moleque alcançara a porta da escada e fugira. 

Então, o Dias, que até aí se conservara quieto no seu canto, ergueu-se de um pulo e 

deitou a correr atrás dele. Desapareceram ambos. Benedito era cria de Maria 

Bárbara; um pretinho seco, retinto, muito levado dos diabos; pernas compridas, 

beiços enormes, dentes branquíssimos. Quebrava muita louça e fugia de casa 

constantemente. A velha estacara no meio da sala furiosa. 

— Ai, gentes! não reparem!... bradou. Aquele não-sei-que-diga, aquele maldito 

moleque!... Pois o desavergonhado não queria vir trazer água na sala, sem pôr uma 

camisa?... Patife! Ah, se o pego!... Mas deixa estar, que não as perdes, malvado! E 

correndo à janela: — Se seu Dias não te alcançar, tens amanhã um campeche te 

seguindo a pista, sem-vergonha! (AZEVEDO. 1881 p. 35).  

 

Tratou-se nesta última subseção das questões concernentes ao poder, quer seja 

diretamente relacionado com o setor financeiro ou não. Por fim, constatou-se aqui as 

diferentes necessidades no tocante ao poder distribuidas entre os personagens que segregam o 

mulato Raimundo. Subsequentemente, tem-se as considerações finais, em que se apresenta 

como resultado do referido trabalho de pesquisa o que se verifica ao longo da investigação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considera-se que os resultados da referida pesquisa apontam para as seguintes 

colocações: no tocante à apresentação da obra O Mulato e a cidade de São Luís, concernente 

às dificuldades de entendimento sobre as diferenças em sociedade, debatidas entre naturalistas 

e a elite, tem-se, de acordo com o entendimento de Fiorin (1998), uma interpretação 

sociológica azevediana paulatinamente internalizada e moldada conforme a indignação de 

Aluísio contra a escravidão e a Igreja. O espírito de segregação já há muito impregnado na 

sociedade ludovicense forja no interior do jovem escritor uma necessidade de guerrear contra 

aquela mentalidade coletiva. Por um discurso literário que julga mais eficaz, o caricaturista se 

instrumentaliza e alcança resultados com a associação do imagético à escrita.  

O positivismo, no pensamento do autor de O mulato, haja vista sua simpatia por 

Comte, só poderia ser, no cerne do século XIX, a única alternativa para um Brasil liberto. 

Aluísio crescera absorvendo cotidianamente a intrigante situação do negro e descendentes, 

sem um meio que lhes pudesse ajudar a responder dignamente a tanta violência. Azevedo 

contrai de seus pais ideias adversas aos paradigmas morais da classe dominante porquanto 

soubera da história de preconceitos os envolvendo, e nutre uma crescente aversão ao clero que 

desde  sempre o inquietou. A sua luta constante por meio de seus desenhos e escritos 

constitui-se uma eterna batalha da classe oprimida versos a opressora; do desfavorecido social 

versos os grupos organizadamente criativos em suas propostas de civilidade, sendo que no 

ápice dos conflitos surge a obra ―O Mulato‖.  

O resultado que aqui se obtém no recorte da obra de Aluísio Azevedo ―O Mulato‖, 

cuja pergunta de pesquisa é: ―Como se deu o preconceito racial contra Raimundo‖, consiste 

na seguinte reflexão: com o suporte teórico-historiográfico de Lilia Moritz Schwartz; o 

conhecimento do antropólogo Kabengele Munanga; dos sociólogos Gilberto Freyre, Zygmunt 

Bauman, com suas divergências a Norbert Elias, sobretudo no tocante à civilidade; John L. 

Scotson; do professor José Luiz Fiorin, com respeito ao discurso, e demais contribuições aqui 

presentes, pode-se dizer que se dera pela: ascendência negra do mestiço, a escrava Domingas, 

mais manifesto na pessoa de D. Maria Bárbara; pela aparência conspícua do mulato quase 

branco onde, para ele, não havia lugar; pelo desejo do padre em livrar-se do filho pródigo do 

homem que assassinara, o que acaba gerando um protagonismo heterofóbico no seio da 

comunidade. Raimundo, visto como uma ameaça à sociedade ludovicense, se choca com o 

grupo já socialmente estabelecido, que reage se articulando, no sentido de ver o forasteiro 

longe de seu modo de vida, pois, como afirma Bauman (1998), o estrangeiro se aproxima, 
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nesses casos, para destruir as delimitações de seu território e dissolver a diferença entre a 

forma de vida que julga familiar (dita correta) e a forma de vida estrangeira (dita incorreta).  
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