FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM NÍVEL DE MESTRADO
MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

Como Fazer Amor Com Um Negro Sem Se Cansar de Dany Laferrière: uma análise
pela teoria pós-colonial

Fernanda Dias da Silva

Porto Velho
2017

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM NÍVEL DE MESTRADO
MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS

Como Fazer Amor Com Um Negro Sem Se Cansar de Dany Laferrière: uma análise
pela teoria pós-colonial

Fernanda Dias da Silva
Dissertação apresentada ao Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Estudos Literários da Universidade
Federal de Rondônia como requisito
para obtenção do título de mestre, sob
orientação da Prof.ª Dr.ª Marília Lima
Pimentel Cotinguiba.

Orientadora: Dr.ª Marília Lima Pimentel Cotinguiba

Porto Velho
2017

Agradecimentos

À minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Marília Lima Pimentel Cotinguiba, por me
acompanhar pacientemente no desenvolvimento deste trabalho.
Aos meus pais, Rosemary Dias da Silva e José Barbosa da Silva, por sempre
acreditarem na minha capacidade, me incentivarem e me ajudarem a superar meus
limites.
À Querla Mota, pelo apoio e incentivo em momentos de dificuldade.
Aos membros da banca examinadora, Prof. Dr. Fernando Simplício e
Handerson Joseph, pelas contribuições.
Aos colegas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ), pela
paciência durante as atividades do mestrado.

RESUMO

Considerando a problemática da discriminação racial, que perdura até os dias atuais,
a proposta desta pesquisa é a de analisar o livro intitulado Como Fazer Amor Com
Um Negro Sem Se Cansar, de autoria do escritor haitiano Dany Laferrière, em
confronto com a obra Pele Negra, Máscaras Brancas de autoria do martinicano Frantz
Fanon, sob a ótica da teoria pós-colonial, com a finalidade de evidenciar a forma com
que o racismo influencia o pensamento do negro sobre si mesmo, e como estes
estereótipos afetam a psique dos povos subjugados pelo colonialismo. Para
desenvolvimento do trabalho, foi utilizada a metodologia qualitativa a partir de uma
revisão bibliográfica, subsidiada pelo aporte teórico composto por autores por autores
que debatem temas relacionados à literatura e ao pós-colonialismo, tais como Bertens
(2014), Bonnici (2012), Handerson (2015), Figueiredo (2004, 2006), Memmi (1977) e
Cesáire (1978, 2010). Desse modo, observa-se que o homem negro descobre a carga
de preconceitos atrelados a sua cor a partir do momento que passa a conviver em
uma sociedade que permite e reforça a existência de hierarquias raciais, como
resultado do racismo, o qual é um método utilizado pelo colonialismo para justificar as
atrocidades cometidas contra povos não europeus. Ademais, o negro para compensar
sua condição subalterna, mantém relações sexuais com mulheres brancas. A
realização deste estudo e a comparação das obras supracitadas permitiu concluir que
o comportamento do negro diante da branca ocorre em virtude da assimilação do
racismo, e termina culminando na vontade de mudar de cor, a fim de poder usufruir
dos privilégios que tornar-se branco pode conferir, e de livrar-se dos estereótipos
negativos atrelados à cor preta.
Palavras-chave: Racismo, Negro, Assimilação, Laferrière, Fanon.

ABSTRACT

Considering the problematic of racial discrimination, which lasts until the present day,
the proposal of this research is to analyze the book entitled How to Make Love To a
Negro Without Getting Tired, authored by the Haitian writer Dany Laferrière, in
confrontation with the work Black Skin , White Masks written by the martinique-born
author Frantz Fanon from the perspective of postcolonial theory, with the purpose to
highlight the way racism influences black people's thinking about themselves, and how
these stereotypes affect the psyche of people subjugated by the colonialism. For the
development of this work, the qualitative methodology was used based on a
bibliographical review, subsidized by the theoretical contribution made by authors who
discuss issues related to literature and postcolonial theory, such as Bertens (2014),
Bonnici (2012), Handerson (2015), Figueiredo (2004, 2006), Memmi (1977) and
Cesáire (1978, 2010). Therefore, it is observed that the black man discovers the load
of prejudices tied to his color from the moment he starts to live in a society that allows
and reinforces the existence of racial hierarchies as a result of racism, which is a
method used by the colonialism to justify the atrocities committed against nonEuropean people. Thus, the Negro has sexual relations with white women to
compensate his subaltern condition. The fulfillment of this study and the comparison
of the works above mentioned allowed to conclude that this behavior of the black man
before the white woman happens because of the assimilation of the racism, that ends
up culminating in the desire to change his color, in order to be able to enjoy the
privileges that to become white can confer, and get rid of negative stereotypes attached
to the black color.
Keywords: Racism, Negro, Assimilation, Laferrière, Fanon.
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INTRODUÇÃO

Considerando a problemática da discriminação racial, corroborada pelos
recentes eventos, tais como a marcha de supremacistas brancos ocorrida em agosto
de 2017 na cidade de Charlottesville nos Estados Unidos (HELMORE & BECKETT,
2017), e o racismo sofrido pela mulher eleita Miss Brasil 2017 (GOES, 2017),
demonstram que este tema precisa estar em constante debate, e que os direitos
adquiridos por pessoas de pele negra devem ser reforçados para que não ocorram
retrocessos. Por essa razão, este estudo tem como objetivo principal realizar uma
análise da obra literária Como Fazer Amor com um Negro sem se Cansar, de autoria
do escritor de origem haitiana Dany Laferrière, confrontando-a com o livro de cunho
ensaístico e teórico intitulado Pele Negra, Máscaras Brancas, escrito pelo martinicano
Frantz Fanon, e proceder a investigação destas obras a partir da perspectiva da teoria
pós-colonial, haja vista que estas partem de um conflito gerado pela colonização e
abordam, principalmente, a questão do racismo contra os negros e sua assimilação.
A obra Pele Negra, Máscaras Brancas era o trabalho destinado à obtenção do
título de doutor de Fanon, contudo, esta foi recusada pela banca julgadora e publicada
como livro somente após a conclusão de seu doutorado com outra tese de aspecto
mais brando. Trata-se de uma obra filosófica que contém a análise dos efeitos
psiquiátricos negativos da subjugação colonial do povo negro.
O livro literário escrito por Laferrière imerge o leitor na perspectiva de um negro
que abraça o estereótipo atribuído à sua cor, o de bom de cama, e usa da relação
sexual com as mulheres brancas para obter sua revanche contra uma sociedade
opressora. A obra é a primeira de uma série de dez livros denominados pelo escritor
como autobiografia americana, portanto, situada em uma época e local com
características sociais próprias, e que revela, principalmente, a hipocrisia da
sociedade canadense, uma nação autoproclamada multicultural, supostamente livre,
mas que deixa transbordar preconceito contra as minorias. (PAULA, 2006, P. 408)
De acordo com Milan & Tran (2004, p. 5), a população negra no Canadá, no
contexto da história representada no livro de Laferrière, corresponde somente a 1%
do total, compondo a terceira maior minoria visível, e os imigrantes de origem haitiana
representam 20% de todos os negros vindos para o Canadá nas décadas de 1960,
1970 e 1980, enquanto o Haiti é composto por uma população 95% negra (CIA, 2013).
Com efeito, é provável que o autor tenha descoberto a gama de estereótipos atrelados

9

à sua cor ao viver em um local de maioria branca. O psiquiatra e filósofo Frantz Fanon
também passou por situação semelhante, nascido na Martinica, onde 93,4% da
população é formada por mestiços entre negros, brancos e asiáticos (CORNEVIN,
1999), mudou-se para a França para completar seus estudos, local onde estima-se
ser composto por 85% de brancos (LIMITED, 2009). Tendo em vista que a constituição
francesa proíbe que sejam realizadas pesquisas estatísticas baseadas em raça ou
grupos étnicos (SIMON, 2008, p. 27), não existem dados demográficos precisos em
relação ao fenótipo da população residente na França. Em suma, ambos os autores
tiveram experiências similares ao se deslocarem de um local de maioria negra, para
serem percebidos como minoria em países majoritariamente brancos.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a metodologia qualitativa.
Este estudo é constituído de uma revisão bibliográfica e da análise literária sob a ótica
da teoria pós-colonial, sendo os principais temas de estudo a assimilação do racismo
pelo homem negro e sua abordagem na obra de Laferrière, mediante investigação
deste pensamento sob a ótica do livro teórico de Fanon (2008) em comparação com
o comportamento demonstrado pelo personagem principal de Laferrière (2012), e por
fim, a emancipação do negro a partir da perspectiva pós-colonial, sua tomada de
consciência e a consequente descolonização. O aporte teórico utilizado para subsidiar
este estudo é composto principalmente por autores que debatem temas relacionados
à literatura e ao pós-colonialismo, tais como Bertens (2014), Bonnici (2012),
Handerson (2015), Figueiredo (2004, 2006), Memmi (1977) e Cesáire (1978, 2010).
A primeira seção trata do conceito de racismo e como este foi evidenciado na
literatura a partir da abordagem de Bertens (2014) e Bonnici (2012), os quais
destacaram características racistas nas obras canônicas intituladas A Tempestade de
William Shakespeare, e Robinson Crusoé de Daniel Defoe, as quais foram revisitadas
pela teoria pós-colonial que elucidou, entre outros aspectos, a forma como o negro
era tratado na época em que foram escritas. Uma característica relevante é que a
problematização do racismo se tornou mais frequente a partir do movimento do
Renascimento do Harlem, marcado por manifestações culturais do povo negro, e
saudado até mesmo por Aimé Cesáire (2010), um dos precursores do conceito de
negritude. Além disso, a esta parte é composta por uma breve conceituação dos
estudos pós-coloniais, partindo do pressuposto de que o racismo está intimamente
ligado aos processos de colonização. Por fim, a seção encerra com um panorama
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sucinto sobre a literatura de origem haitiana, a qual é formada por movimentos
literários como o indigenismo, o negrismo e o espiralismo.
Na segunda seção, a história da obra Como Fazer Amor com um Negro Sem
se Cansar, de Dany Laferrière, é detalhada por meio de um resumo seguido de análise
dos personagens principais que a compõem: são eles Velho, o protagonista que não
tem seu nome revelado durante o decorrer dos fatos; Miz Literatura, a garota com
quem o personagem principal mantém relações frequentes; e Buba, o amigo que
divide uma quitinete com o narrador e herói da história, a partir do que propõe Beth
Brait (1998), Reis & Lopes (1988), Cesáire (1978), Memmi (1977) Benalil (2007) e
Paula (2006).
A terceira seção traz um diálogo entre a obra de Laferrière e o livro de Frantz
Fanon, de modo que a discussão entre a dialética das raças abordada nos dois textos
seja evidenciada por meio da análise de trechos do trabalho de Laferrière em
confronto com o aspecto teórico do de Fanon. Primeiramente, é realizada uma breve
comparação entre a vida dos autores, pois ambos migraram de países formados
majoritariamente por negros para locais onde a população é formada por uma maioria
branca. Além disso, as obras de um e outro foram publicadas após a experiência de
serem deslocados para países onde são considerados minorias. Em seguida, a seção
traz uma análise do problema da assimilação do racismo, de forma a evidenciar que
o negro apresenta um comportamento mimético frente a seus opressores e termina
desejando tornar-se branco, para poder, enfim, usufruir de todas as vantagens sociais
que isso poderia lhe conferir, e com a finalidade de livrar-se dos estereótipos negativos
atribuídos aos homens de cor durante a colonização.
Apesar de serem projetos de escrita diferentes, haja vista que uma é de cunho
ficcional literário e outra de natureza teórica filosófica, e de se constituem como
discursos que manifestam uma crítica contra o colonialismo e a estereotipação do
homem de cor, é possível que apesar das diferenças a essência de ambas as obras
selecionadas seja similar? Que as duas realcem o movimento contrário a objetificação
do negro e proponham a emancipação deste por meio da negritude? Por conseguinte,
a pesquisa propõe que seja realizada uma reflexão sobre os problemas que a
convivência com o racismo pode trazer para aqueles que o sofrem. Procura também
evidenciar que os estereótipos da colonização devem ser abolidos, tanto para o
colonizador como para o colonizado, de forma que haja harmonia entre as pessoas
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de diferentes cores de pele, considerando que a distinção biológica entre negros e
brancos é irreal, pois a única raça que realmente existe é a humana.
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SEÇÃO I
1

Contexto Histórico e Social

Esta seção tem a finalidade de traçar um panorama de como o conceito de raça
foi abordado na literatura ocidental, e discutir como o tema se tornou recorrente a partir
do marco histórico da Renascença do Harlem, que alavancou o crescimento dos
debates em torno da temática racial, e da problematização do racismo em obras
artísticas. Além disso, tem o objetivo de abordar conceitos da teoria pós-colonial e de
apresentar brevemente a história do Haiti e sua literatura.

1.1 Literatura e raça

A discussão sobre a temática racial na literatura passou a ser recorrente a partir
das produções literárias do fim do século XIX, com o movimento cultural conhecido
como “Renascença do Harlem” (Black ou Harlem Renaissance), que apesar de ter
sido centrado nos Estados Unidos, influenciou pessoas negras de colônias francesas
e das ilhas do Caribe, inclusive o filósofo martinicano Aimé Cesáire (2010, p. 112),
que após estas manifestações viria a cunhar o termo ‘negritude’, que consiste
basicamente na união de pessoas negras face às opressões sofridas. O período se
enquadrava em um contexto de luta pelos direitos dos negros americanos, que viviam
em um rígido regime de segregação após a recente abolição da escravatura. A
população negra, que residia no sul dos Estados Unidos nessa época, tinha que lidar
com a discriminação institucionalizada e com a constante perseguição de
organizações racistas como a Ku Klux Klan. Enfim, em busca de melhores condições,
uma grande porção de negros migrou para o norte, principalmente para cidades como
Nova Iorque e Chicago. Esse evento ficou conhecido como a “Grande Migração” dos
afro-americanos, e muitos destes indivíduos se concentraram na região do Harlem
(Bertens, 2014; Cesáire, 2010; Figueiredo, 2006).
Temas relacionados à raça já haviam sido tratados anteriormente pela literatura
ocidental, contudo, sob um olhar de dominação. Como exemplifica Bertens (2014) e
Bonnici (2012), com a obra Robinson Crusoé escrita pelo britânico Daniel Defoe, e
publicada em 1719 no Reino Unido. Este livro conta a história de um náufrago que
passou 28 anos em uma ilha deserta, e que muitos tempo após sua chegada descobre
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que não estava sozinho. Então, o protagonista ao encontrar três nativos, entre eles
um cativo que estava fugindo de dois membros de uma tribo canibal, mata os
perseguidores e consegue dominar o autóctone restante, que demonstra gratidão ao
seu salvador. Crusoé o batizou de Sexta-Feira. Ao “selvagem” ensinou a chamá-lo de
Amo, a língua inglesa para se comunicar e o converteu em cristão. Essa obra deixa
evidente que a escravização de um nativo por um homem branco é representada
como natural, como se a supremacia branca tivesse o dever de levar o esclarecimento
europeu aos seres considerados inferiores a eles.
Outra obra que notavelmente trata da questão da dominação racial é A
tempestade, de William Shakespeare, que apresenta, entre outras questões, a relação
do personagem principal chamado Próspero com seu escravo Caliban, que antes de
ser dominado era dono da ilha que foi expatriada pelo protagonista sob o argumento
de que o nativo teria tentado violar sua filha. No decorrer dos atos da peça de
Shakespeare, vários adjetivos negativos são atribuídos ao escravo, tais como
monstro, venenoso, selvagem, o que reforça a suposta inferioridade de Caliban e
atribui ao europeu a exclusividade da condição humana, enquanto o autóctone é
retratado como um ser na periferia da civilização (BONNICI, 2012, p. 44).
Ambas as obras literárias supracitadas servem de metáfora para a forma como
os negros escravizados foram tratados no período de colonização, Caliban e Friday
representam os dominados pelos homens brancos, e ao passarem pelo processo de
aculturação europeia tiveram sua cultura anulada, sua voz calada e sua condição
humana retirada. Ambas as histórias são indicativos do racismo que permeava a
sociedade da época em que foram escritas, considerando que de acordo com Bertens
(2014):
[…] the literary text is a time- and place-bound verbal construction that
is always in one way or another political. Because it is inevitably
involved with ideologically charged discourses, it cannot help but be a
vehicle for power. As a consequence, and just like any other text,
literature does not simply reflect relations of power, but actively
participates in the consolidation and/or construction of discourses and
ideologies, just as it functions as an instrument in the construction of
identities, not only at the individual level – that of the subject – but on
the level of the group or even that of the national state. Literature is not
simply a product of history; it actively makes history.1 (p. 155)
1

[...] o texto literário é uma construção verbal limitada pelo tempo e lugar, e é sempre, de uma
maneira ou de outra, político. Por isto é inevitavelmente envolvido por um discurso ideologicamente
carregado, ele pode não ser a solução, mas sim um veículo de poder. Como consequência, e como
qualquer outro texto, a literatura não somente reflete as relações de poder, mas participa ativamente
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Com efeito, o discurso literário reflete o pensamento e o comportamento
coletivo de um determinado contexto, portanto, Defoe e Shakespeare escreveram o
que era perceptível nas relações de poder na sociedade da época em que viveram,
eles registraram para toda a história a discriminação racial evidente deste período, e
ainda, auxiliaram em sua consolidação, tendo em vista que a literatura pode servir
como influência de pensamento.
De acordo com Clair & Denis (2015, p. 857), o racismo consiste em uma
ideologia de pensamento que presume a superioridade biológica ou cultural de
determinados grupos, identificados por meio de semelhanças físicas como cor e
formato dos olhos, resultando em uma hierarquização que é utilizada para justificar
qualquer atrocidade cometida contra pessoas de outra raça, ou, até mesmo, reduzir
esses indivíduos à condição não humana. O racismo científico tem origem nos
preceitos do darwinismo social, o qual considera que os seres humanos são
naturalmente desiguais e dotados de certas aptidões inatas, implicando em indivíduos
inferiores e superiores. Tal conceito culminou na hierarquização das raças a partir do
estudo da biologia, que influenciou as demais ciências:
A genética considerou que a definição e a hierarquização das raças
se baseavam em caracteres aparentes (cor da pele, textura do cabelo,
forma do crânio). A psicologia e a neurologia buscaram comparar o
rendimento intelectual (testes de QI e aptidões) dos indivíduos ou dos
grupos e a análise das diferenças logo se transformou em estudo das
relações de superioridade e inferioridade. A sociologia tentou aplicar o
resultado das pesquisas biológicas e genéticas feitas em animais aos
homens e difundiu o conceito de “limiar de tolerância” como recurso
natural para justificar a rejeição das minorias. A antropologia e a
etnologia definiram as raças como resultado de uma divisão da
humanidade em função de características físicas transmissíveis. [...]
(BOLSANELLO, 1996, p. 154)

Clair & Denis (2015) enfatizam que, entre os cientistas, a classificação da
espécie humana dividida em raças é socialmente construída e biologicamente
insignificante, mas que mesmo assim foi largamente utilizada no âmbito social a fim
de fundamentar toda a crueldade cometida em diversos momentos da história, em
especial no período colonial, e isto é perceptível nas duas obras literárias

na consolidação e/ou construção de discursos e ideologias, assim como ela funciona como um
instrumento na construção de identidades, não apenas no nível individual – ou do sujeito – mas também
em um nível coletivo ou até mesmo nacional. A literatura não é simplesmente um produto da história,
ela faz história ativamente. (Tradução minha)
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supracitadas. Além disso, a consolidação do preconceito racial é verificável nos textos
de Laferrière e Fanon, os quais demonstram que esta discriminação perdurou durante
o século XX. Acerca do conceito de racismo baseado na divisão entre as raças branca,
negra e amarela, Kabengele Munanga (2004) assinala que:
[...] o racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que
postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças
contrastadas que têm características físicas hereditárias comuns,
sendo estas últimas suportes das características psicológicas, morais,
intelectuais e estéticas e se situam numa escala de valores desiguais.
Visto deste ponto de vista, o racismo é uma crença na existência das
raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o
físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. O racista cria
a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista
não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça
na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos,
religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores ao grupo a
qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que
consiste em considerar que as características intelectuais e morais de
um dado grupo, são consequências diretas de suas características
físicas ou biológicas. (p. 24)

Efetivamente, o racismo é uma ferramenta de cunho social que levou à
legitimação da exploração de determinados grupos em prol do sistema colonial, e que
tratou o negro como predestinado a servir o branco, por ter sido taxado pelos racistas
como ingênuo, impulsivo, selvagem e preguiçoso. Apesar de não existir fundamento
biológico que comprove a existência de raças humanas, a divisão supramencionada
persiste até os dias atuais, e durante o século XIX, mesmo que o mundo colonial
estivesse passando por um período de tendências abolicionistas, o racismo foi
reforçado por diversos intelectuais, conforme relatam Clair & Denis (2015, p. 858) a
respeito dos sociólogos desde período:
Instead of studying racism as a social problem, many social scientists
– truly products of their time – maintained racist attitudes and
incorporated racist assumptions into their explanations of racial group
differences in social outcomes. Racism pervaded society, including
sociology, and was legitimated by dominant scientific discourses such
as Social Darwinism, which misapplied the concept of natural selection
to the social world to account for why some (racial, class, etc.) groups
excel more than others.2

2

Ao invés de estudarem o racismo como um problema social, muitos sociólogos – verdadeiros produtos
de seu tempo – mantiveram atitudes racistas e incorporaram premissas discriminatórias em seus
resultados e explicações sobre as diferenças sociais entre grupos raciais. O racismo impregnou a
sociedade, inclusive a sociologia, e foi legitimado por discursos científicos dominantes, como o
Darwinismo Social, que aplicou equivocadamente o conceito de seleção natural no mundo social para
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Contra esses conceitos racistas, reforçados abertamente por intelectuais como
o francês Arthur de Gobineau (BOLSANELLO, 1996, p. 155) por meio da publicação
do livro Essai sur l'inégalité des races humaines (Ensaio sobre a desigualdade das
raças humanas) publicado originalmente em 1853 e redescoberto ao final do século
XIX (GAHYVA, 2011, p. 501), o antropólogo haitiano Joseph-Antenor Firmin lançou a
obra intitulada De l'égalité des Races Humaines (A Igualdade das Raças Humanas),
que de acordo com Bernasconi (2008, p. 381), Firmin conclui em seu trabalho que
raças humanas não existem. Contudo, ele reconheceu a classificação entre povos
civilizados/superiores e selvagens/inferiores, o autor afirma que sempre haverá
populações mais desenvolvidas que outras, e que isso não está relacionado a
questões de raça.
O Haiti, terra natal de Firmin e Laferrière, possui uma história extraordinária,
pois é o único país que chegou à independência por meio da luta dos negros
escravizados, um evento quase impensável. Considerando a crença de superioridade
dos homens brancos que permeava o pensamento intelectual da época, parecia
impossível que escravos pudessem tomar consciência de sua condição e insurgir
contra aqueles que os oprimiam. De acordo com Buck-Morss (2011, p. 143), a
Revolução Haitiana desafiou o racismo dos pensadores europeus da época, e foi
digna de contemplação pela imprensa. Entretanto, alguns filósofos insistiram em
ignorar a importância do notável levante negro. Em seu artigo, a autora destaca que
Hegel, mesmo ciente de tudo o que estava ocorrendo no Haiti, persistiu na dialética
do senhor e do escravo, que relega a cultura africana à pré-história e põe a culpa da
escravidão nos próprios africanos
Ou Hegel era o mais cego de todos os filósofos da liberdade cegos da
Europa iluminista, deixando Locke e Rousseau para trás em sua
capacidade de negar a realidade debaixo do seu nariz (a realidade
impressa debaixo de seu nariz sobre a mesa do café da manhã); ou
Hegel sabia — sabia dos escravos reais que eram bem‑sucedidos em
sua revolta contra seus senhores reais — e elaborou sua dialética do
senhorio e da servidão deliberadamente no quadro de seu contexto
contemporâneo. (Buck-Morss, 2011, p. 143)

justificar por que alguns grupos (de raça, classe, etc.) se sobressaem mais que outros. (Tradução
minha)
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Ou seja, a autora demonstra que até respeitáveis filósofos como o alemão
Friedrich Hegel não foram capazes de superar o racismo de sua época, mesmo em
discursos que tratavam da liberdade, preferiram encarar com menosprezo a
insurgência Haitiana, a qual conseguiu resistir as investidas da França para
reestabelecer a escravidão, uma das nações com maior poder militar da época. Este
fato demonstra que, em consequência da discriminação racial, movimentos culturais
e sociais negros tinham dificuldades em serem reconhecidos pela intelectualidade
branca europeia.
A literatura negra começou a ganhar espaço em um período seguido ao
Renascimento do Harlem (Bertens 2015, p. 90), em que escritores de origem Afroamericana, da África Francófona e das Colônias Caribenhas, denunciaram as
questões de desigualdade racial e da invisibilidade do povo negro. Essa literatura se
consolidou nas universidades por volta da década de 1960, por um movimento de
análise literária intitulado criticismo afro-americano, que buscava redescobrir e
reabilitar escritores negros que até o momento estavam no esquecimento, e torná-los
parte da herança literária Americana. Um outro objetivo dessa corrente crítica era o
de consolidar e de definir uma tradição literária especificamente afro-americana.
Sobre este processo de autodefinição do movimento literário negro, destaca-se
o martiniquense Aimé Césaire que, ao fundar o jornal intitulado “O Estudante Negro”
(L'Étudiant noir) junto com outros acadêmicos notáveis como Leopold Sédar Senghor,
cunhou pela primeira vez o termo négritude (negritude), que significa que os escritores
de descendência africana possuem um elo em comum e compartilham caraterísticas
inerentes à cultura do povo africano, de acordo com Fernandes (2010, p. 224-225), o
movimento da negritude buscava
[...]a reivindicação, por parte do negro, da cultura africana tradicional,
visando à afirmação e definição da própria identidade; o combate ao
eurocentrismo advindo do colonialismo europeu e da educação
ocidental prevalecente; a valorização da cultura negra no mundo, em
razão de suas contribuições específicas do ponto de vista cultural e
emocional, as quais o Ocidente, materialista e racionalista, nunca
apreciou devidamente.

A negritude de Césaire consolidou-se como movimento em meados da década
de 1930, o conceito pôs as questões de raça em pauta ao vislumbrar que o povo negro
é possuidor de certa homogeneidade cultural, e promoveu um ímpeto de união face à
opressão dos colonizadores. Para Carlos Moore (2010, p. 37), a negritude não é uma
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corrente estética passageira, ela é um método de consciência que se opõe ética e
moralmente ao racismo; é uma forma de ser, de pensar, de atuar e de se conceber
frente à realidade do mundo, que valora e hierarquiza as raças. Já nas palavras do
próprio Aimé Césaire, em seu Discurso sobre a negritude, proferido em Miami no ano
de 1987, a negritude
É uma maneira de viver a história dentro da história; a história de uma
comunidade cuja experiência parece, em verdade, singular, com suas
deportações de populações, seus deslocamentos de homens de um
continente ao outro, suas lembranças distantes, seus restos de
culturas assassinadas. [...] Vale dizer que a Negritude, em seu estágio
inicial, pode ser definida primeiramente como tomada de consciência
da diferença, como memória, como fidelidade e como solidariedade.
(CÉSAIRE, 2010, p. 109).

A assertiva de Césaire expõe que a principal característica da negritude é a
congregação entre os povos negros que possuem experiências de opressão em
comum, e que por meio deste movimento podem se reunir e resgatar suas raízes. Em
seu discurso, Cesáire diz ter sido influenciado pelos autores que fizeram parte do
Black/Harlem Renaissance, evento histórico que, para ele, foi onde nasceu a primeira
forma de negritude (CESÁIRE, 2010, p. 112).
Bertens (2015, p. 90) destaca que os movimentos do renascimento do Harlem
e da Negritude marcaram o início da autodefinição da cultura negra frente ao racismo
e ao sistema colonial de opressão do ocidente, bem como a valorização das
produções culturais de negros afro-americanos, africanos e caribenhos, face à
tendência ocidental de menosprezar e inferiorizar a cultura de origem africana. Esses
movimentos promoveram também uma crítica à maneira como os negros foram
representados pela cultura branca, de forma a reforçar estereótipos que legitimassem
a barbárie do período colonial.
Acerca da representação feita pelos pensadores coloniais sobre as obras
escritas por literatos negros, Chinua Achebe, grande romancista e crítico literário de
origem nigeriana, em seu texto intitulado Criticismo Colonialista expõe a forma
preconceituosa que estes comentaristas de origem europeia descrevem as obras
produzidas por escritores africanos. O autor demonstra de que maneira os ocidentais
negam a universalidade das produções literárias de autores negros, como se o
conceito de universal estivesse atrelado somente aos padrões europeus. Tais obras
passaram por uma análise minuciosa por parte dos ocidentais, os quais julgam
possuírem a capacidade de definir se a produção literária é ou não universal. No
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referido texto, Achebe se mostra indignado, pois os escritos dos colonialistas não
precisam passar por nenhum crivo para serem considerados universais. Além disso,
ele diz que “gostaria de ver a palavra ‘universal’ banida completamente das
discussões acerca da literatura africana, até o momento em que as pessoas parem
de utilizá-la como sinônimo do limitado paroquialismo a serviço da Europa, até que
seus horizontes se estendam para incluir todo o mundo”3 (ACHEBE, 2005, p. 77), ou
seja, até que a palavra passe a ser utilizada em seu real sentido, e possua a
capacidade de englobar realmente todas as etnias do mundo.
As obras de Laferrière e de Fanon, mesmo que possuam propósitos diferentes,
integram a manifestação cultural do povo negro mencionada por Achebe, e possuem
valor universal, considerando que a experiência do negro descrita em ambas é comum
aos seus semelhantes. Estas obras, apesar de terem sido concebidas em um período
onde várias conquistas já haviam sido alcançadas, demonstram que a questão racial
ainda se encontrava em discussão na época, e que o racismo era evidente, tanto no
Canadá como na França, o que evidencia que ainda há muito o que fazer para que
todas as etnias sejam tratadas com igualdade e estejam livres de preconceitos raciais.

1.2 Os estudos pós-coloniais
Após os movimentos de auto definição dos negros que ocorreram durante as
primeiras décadas do século XX, e como consequência do processo de colonização
empreendido pela Europa, os povos colonizados insurgiram-se intelectualmente
contra toda a opressão sofrida no período colonial. Os quais passaram a utilizar as
manifestações literárias como instrumentos de denúncia por todos os anos em que
foram obrigados a permanecerem calados face à violência e ao genocídio impostos
pelas metrópoles, bem como para reivindicar a autonomia política dos países
colonizados, em um discurso politicamente engajado. Dessa maneira, iniciam-se
então as primeiras manifestações pós-coloniais. É válido destacar que o discurso póscolonial não se refere ao período histórico em que as colônias alcançaram a
independência das metrópoles, mas, sim, ao movimento artístico, crítico e literário que

3 I should like to see the word 'universal' banned altogether from discussions of African literature
until such a time as people cease to use as a synonym for the narrow, self-serving parochialism of
Europe, until their horizon extends to include all the world. (ACHEB, 2005, p.77)
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desmascarou e censurou a brutal missão “civilizadora” do colonialismo (ASHCROFT
et al, 2004, p. 2). Sobre o conteúdo da crítica literária pós-colonial, é possível destacar
que
Postcolonial theory and criticism radically questions the aggressively
expansionist imperialism of the colonizing powers and in particular the
system of values that supported imperialism and that it sees as still
dominant within the Western world. It studies the process and the
effects of cultural displacement that inevitably followed colonial
conquest and rule and its consequences for personal and communal
identities, and it studies the ways in which the displaced have offered
resistance to colonization. (BERTENS, 2014, p. 174)4

Aimé Cesáire, que foi um dos precursores da teoria pós-colonial, em seu
Discurso sobre o Colonialismo publicado pela primeira vez em 1950, período em que
se fortaleciam as lutas pela independência das colônias nos continentes africano e
asiático, trata da arbitrariedade da colonização dos países destes continentes, que
não teve como reação a indignação europeia, tal como ocorreu com outras tragédias,
como, por exemplo, o holocausto ocasionado por Hitler, em que houve uma barbárie
similar à ocorrida durante o colonialismo. De acordo com Cesáire (1978, p. 19), a
indignação do povo europeu é seletiva, e, quando a brutalidade é dirigida às colônias
e a povos não brancos, ela é aceita, enquanto o nazismo, por ter sido efetuado contra
pessoas brancas, provocou indignação coletiva. Cesáire ao censurar o humanismo
ocidental, que desconsidera as atitudes coloniais, e ao confrontar a empreitada do
Führer com o genocídio colonial, diz que
Sim, valeria a pena estudar clinicamente, no pormenor, os itinerários
de Hitler e do hitlerismo e revelar ao burguês muito distinto, muito
humanista, muito cristão do século XX que traz em si um Hitler que
se ignora, que Hitler vive nele, que Hitler é o seu demônio, que se o
vitupera é por falta de lógica, que, no fundo, o que não perdoa a Hitler
não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do
homem em si, é o crime contra o homem branco e o ter aplicado à
Europa processos colonialistas a que até aqui só os árabes da Argélia,
os <coolies> da Índia e os negros da África estavam subordinados.
(1978, p. 18)

As teorias e a crítica pós-coloniais questionam radicalmente a agressividade do imperialismo
expansionista das potências colonizadoras e, em particular, o sistema de valores que
sustentava o imperialismo e que enxerga o mundo ocidental como dominante. Estuda o
processo e os efeitos do deslocamento cultural que inevitavelmente acompanharam a
conquista e o domínio colonial, bem como suas consequências para as identidades pessoais
e comunitárias, e investiga as formas pelas quais os deslocados têm oferecido resistência à
colonização. (Tradução minha)
4
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Ele ressalta que a indignação do europeu é seletiva, e só se aplica a seus pares
de cor, a sua própria estirpe, portanto não se estende a outros povos, ou outras raças
as quais estes julgam serem inferiores. Em seu texto, Cesáire ressalta que o
holocausto já havia acontecido antes de Hitler, porém, como ocorreu contra homens
não brancos, o ocidente tratou toda a barbárie como justificável, compreensível, e
necessária ao processo civilizatório. O autor destaca também o uso do conceito de
negritude, que promove a tomada de consciência coletiva da opressão sofrida pelo
povo negro, que em consequência da submissão de seus antepassados à escravidão
e da pilhagem de suas terras em prol do enriquecimento cruel do povo ocidental,
sofrem os efeitos do racismo até os dias atuais.
Cesáire foi professor de um dos mais notáveis teóricos do pós-colonialismo, e
influenciou fortemente o escritor Frantz Fanon, psiquiatra e filósofo nascido na
Martinica em 1952, local que ainda está sob domínio francês. Foi autor da notável
obra Pele Negra, Máscaras Brancas (Peau Noire, Masques Blancs), que trata, dentre
outros temas, do racismo enraizado no próprio negro, o qual, em virtude da alienação
imposta pelo discurso discriminatório dos colonialistas, demonstra frequentemente o
desejo de tornar-se branco. Neste livro, o autor trabalha sob uma perspectiva
psicanalítica, e explica o efeito do enraizamento da inferiorização do povo negro, para,
em seguida, propor a dissolução de estereótipos mórbidos aplicados pelo ocidente,
para que então o indivíduo incline-se à sua condição inerentemente humana. Publicou
também o livro Os Condenados da Terra (Les Damnés de La Terre), que promove
uma análise psiquiátrica sobre o efeito da desumanização e da violência do período
colonial nos indivíduos e nas nações que as sofreram, e dá continuidade à tomada de
consciência do povo que vive sob a opressão das metrópoles, iniciada pelo movimento
da negritude proposto por Cesáire.
Na obra Pele Negra Máscaras Brancas, Fanon no capítulo que trata da relação
do homem negro com a mulher branca, utiliza da análise literária para corroborar sua
tese, por meio do romance intitulado Un homme pareil aux autres, escrito por seu
conterrâneo René Maran, que conta a história do personagem Jean Veneuse, um
homem de cor negra e de origem caribenha que foi enviado quando jovem para
estudar na metrópole, ou seja, na França. Ao analisar trechos do texto de Maran,
Fanon constata o recalque do homem negro que deseja ser branco, ou mesmo de
diferenciar-se de outros negros considerados selvagens por meio da educação e do
comportamento de branco, renegando assim suas origens.
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No âmbito da literatura, a crítica pós-colonial como a tecida por Fanon pode ser
entendida como um conjunto de estratégias de leitura e de interpretação, que
permitem ao leitor vislumbrar a diversidade, as características culturais e sociais dos
povos que foram oprimidos por meio do colonialismo, bem como a compreender os
danos causados por este processo de assimilação das ideias de inferiorização, e todo
o procedimento de superação, às vezes de revolta, daqueles que se libertaram da
mordaça imposta pelo colonialismo, também chamados de descolonizados. Em
Laferrière, a absorção da inferiorização do negro demonstrada e questionada pelo
protagonista corrobora o descrito por Fanon.
Apesar de as características conferidas pelo colonizador serem mentirosas e
terem como objetivo justificar as atrocidades do processo de colonização, elas
perseguirão aqueles que o sofreram em todas as suas relações sociais, haja vista que
“é significativo que o racismo faça parte de todos os colonialismos, em todas as
latitudes. Não é uma coincidência: racismo resume e simboliza a relação fundamental
que une colonialista e colonizado” (Memmi, 1977, p. 68). Assim, para o mundo branco,
de grandes conquistas e dominante, manifestar o fenótipo de um homem de raízes
africanas é o suficiente para colocá-lo em posição inferior. Enfim, o racismo pode ser
considerado uma espécie de elo que une colonizador e colonizado, e que perpetua a
relação de hierarquização entre eles.
A prática racista está intimamente ligada aos processos de colonização, e as
marcas da escravização do povo africano estão presentes na sociedade até a
contemporaneidade, fato que pode gerar até mesmo um “auto racismo”, pois o povo
negro ao internalizar e tomar como verdade as acusações negativas do colonizador,
passa a manifestar o desejo de ser diferente para ver-se livre dos estereótipos
cravados em prol da dominação promovida pelo ocidente. Para Memmi, autor da
célebre obra Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato do Colonizador, escrita no
contexto da descolonização dos países africanos, o racismo pode ser compreendido
como um:
Conjunto de condutas, de reflexos adquiridos, exercícios desde a
primeira infância, valorizado pela educação, o racismo colonial está
tão espontaneamente incorporado aos gestos, às palavras, mesmo as
mais banais, que parece constituir uma das mais sólidas estruturas da
personalidade colonialista. (Ibidem, p. 69)
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O trecho da obra de Memmi esclarece que o preconceito racial é algo adquirido
socialmente desde a infância e que está enraizado no pensamento coletivo das
sociedades que permitem sua existência. É admissível que não somente o branco
aprenda desde cedo essa conduta, mas que os negros também devem sofrê-la desde
crianças, fato que contribui para que esse pensamento seja absorvido e perpetuado
por eles, deixando-os mais suscetíveis a se sentirem inferiores. Com o racismo, o
colonizador tomou não somente as terras, o corpo, a cultura e as riquezas do
colonizado, mas também a condição inerentemente humana dos povos nativos das
colônias.
A crítica pós-colonial atual foi moldada pela notável obra Orientalismo, escrita
em 1978 pelo intelectual palestino Edward Said, que ilustra a autodeclarada
superioridade da Europa, especialmente da Inglaterra, em detrimento dos povos de
naturalidade oriental. Da inferiorização da cultura ocidental pelos colonialistas nasce
o termo orientalismo, que trata basicamente da invenção de estereótipos negativos
sobre o oriente pelo colonizador. Já em seu livro intitulado Cultura e Imperialismo,
lançado em 1993, o autor usa análises de obras literárias para demonstrar que a
literatura, além de ser proveniente de uma imaginação criativa ou interpretativa, é
também um discurso político, que engendrava as relações imperialistas, mesmo que
involuntariamente. O autor destaca a falta de entendimento dos ocidentais que não
são capazes de compreender que o negro, o asiático e o índio possuem uma cultura
singular, e não necessariamente inferior como prega o discurso colonial, em parte,
devido ao imperialismo; destaca-se que nenhuma cultura é pura, todas passaram por
miscigenação, portanto, atualmente podem ser consideradas hibridas. No entender
de Said:
Num nível muito básico, o imperialismo significa pensar, colonizar,
controlar terras que não são nossas, que estão distantes, que são
possuídas e habitadas por outros. Por inúmeras razões, elas atraem
algumas pessoas e muitas vezes trazem uma miséria indescritível
para outras. (2011, p. 39)

As práticas imperialistas também agem como uma missão civilizadora de
culturas consideradas “inferiores”, em que o país dominante ao se impor diante de
outros locais de costumes “ínferos”, pensam estar agindo em benefício dos bárbaros,
e os dominados quando se rebelam e iniciam o processo de descolonização são vistos
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pelos colonialistas como infantis, como se comprovassem sua condição primitiva e
demonstrassem ingratidão contra aqueles que os fizeram “progredir”.
Entretanto, para o autor, o imperialismo difere do colonialismo no sentido de
que o primeiro pode ser designado como um conjunto de práticas, teorias e atitudes
de determinada metrópole que exerce uma dominação e comanda um território
distante, enquanto o segundo pode ser entendido como uma consequência do
imperialismo, que culmina na implantação de assentamentos coloniais em localidades
longínquas (Ibidem, p. 42).
Os notáveis autores que ajudaram a construir a ótica de leitura pós-colonial,
Cesáire, Fanon e Said, serviram de influência e foram revisitados pelo escritor
contemporâneo Homi K. Bhabha em sua obra O Local da Cultura, publicada no ano
de 1994, a qual ajudou a definir sofisticadamente conceitos como hibridização,
ambivalência, mímica, terceiro espaço e entre lugar. Para o autor:
As perspectivas pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos
países do Terceiro Mundo e dos discursos das "minorias" dentro das
divisões geopolíticas de Leste e Oeste, Norte e Sul. Elas intervêm
naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam dar uma
"normalidade" hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias
diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos. Elas formulam
suas revisões críticas em torno de questões de diferença cultural,
autoridade social e discriminação política a fim de revelar os
momentos antagônicos e ambivalentes no interior das
"racionalizações" da modernidade. (BHABHA, 1998, p. 239)

Como se nota na citação anterior, e na experiência de vida dos autores que
moldaram o discurso pós-colonial mencionado anteriormente, percebe-se que as
estratégias de leitura pós-coloniais partem daqueles que estão em processo de
descolonização, e que foram testemunhas vivas da dominação colonial, portanto,
estes possuem experiências diretamente ligadas ao preconceito e à subjugação
realizados por povos alheios aos seus. Eles fornecem com seus escritos subsídios
para análise de outros autores que se encontram em conjuntura semelhante, tal como
é o caso de Dany Laferrière, nascido e criado no Haiti, país em que se estabeleceu
tanto o imperialismo como o colonialismo, que em seguida migrou para o Canadá para
fugir de uma rígida ditadura, e o de Frantz Fanon, que nasceu na Martinica e se
deslocou para a metrópole com a finalidade de concluir seus estudos.
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1.3 História do Haiti e preconceito

A terra natal de Dany Laferrière, o Haiti, antiga colônia de Saint Domingue, é
um país de história peculiar, que foi invadido primeiramente pelos espanhóis, por volta
do século XVI, que escravizaram os povos autóctones, os Taïnos do Haiti e os
Chemès, os quais foram praticamente exterminados em virtude da crueldade e do
trabalho forçado a que foram submetidos com o objetivo de saciar a sede de riqueza
dos colonizadores, que, em seguida, deram início ao tráfico negreiro, para continuar
a explorar as minas da parte oeste da ilha de Hispaniola, onde hoje é o Haiti. De
acordo com ALEXIS (1970, p. 247), nesse período, eclodiram revoltas que uniram
índios e negros para lutarem contra os colonizadores, de tal forma que ao se
defenderem dos espanhóis, estes foram compelidos a assinarem com os revoltosos
um acordo de paz, e foi nesse contexto que negros e índios iniciaram o sincretismo
cultural taïno-africano.
A prosperidade deste território despertou a cobiça da França, que por volta do
final do século XVI, invadiu o noroeste da ilha de Hispaniola, atingindo um terço de
todo seu espaço. O Tratado de Ryswick oficializou a concessão do território já
ocupado aos franceses, que conferiram a ilha o nome de Saint Domingue.
(MATIJASCIC, 2010). Por volta do século XVII, houve grande tráfico de seres
humanos oriundos da África para a ilha com a finalidade de serem escravizados e
trabalharem nas lavouras de açúcar. A ilha foi uma das mais prósperas colônias do
continente americano, ficando conhecida como “Pérola do Caribe”. Buck-Morss
destaca que
O açúcar transformou as plantações coloniais das Índias Ocidentais.
Intensivas simultaneamente em capital e trabalho, a produção de
açúcar era proto‑industrial, gerando um aumento acentuado na
importação de escravos africanos e uma intensificação brutal da
exploração de sua mão de obra para fazer frente a uma nova e
aparentemente insaciável demanda europeia pela doçura viciante do
açúcar. Na dianteira do boom do açúcar no Caribe estava a colônia
francesa de Saint‑Domingue, que em 1767 produziu 63 mil toneladas
de açúcar. A produção de açúcar levou igualmente a uma demanda
aparentemente infinita por escravos, cujo número em Saint‑Domingue
aumentou dez vezes ao longo do século XVIII, para mais de 500 mil
seres humanos. (2011, p. 135)

A mão de obra escrava era importada de diversos países africanos, que
falavam línguas variadas e possuíam culturas diferentes, o que gerava certa
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dificuldade na comunicação entre o recém-chegado à ilha, chamado de negro boçal,
e o que nela nasceu, conhecido como negro crioulo. Para Alexis (1970, p. 247), os
crioulos tendiam a unificar os elementos culturais de origens diferentes, criando assim
uma linguagem, música, cantos, danças, contos e lendas em comum, e a literatura
oral, que sofreu forte influência de diversas culturas.
Por volta de 1871, os negros se revoltaram e iniciaram um processo de
independência revolucionário, tornando o Haiti o primeiro país em que os africanos
trazidos para serem escravizados pelos colonizadores conseguiram vencer a batalha
contra seus opressores. Para Figueiredo (2006, p. 374), a luta pela independência
teve início com a cerimônia de Bois Caïman conduzida por Dutty Boukman, em que o
vodu serviu de gatilho para a revolta dos negros escravizados contra o terrível
tratamento dado a eles pelos colonizadores. Entre os anos de 1794 e 1800, sob o
comando de Toussaint-Louverture, os negros revoltosos envolveram-se em uma luta
vitoriosa contra os invasores britânicos, e tomaram o comando da ilha. Em seguida, o
líder redigiu um documento constitucional prevendo a democracia e a inclusão racial,
entretanto, Toussaint foi capturado pelas tropas napoleônicas e enviado à França,
onde faleceu aprisionado. O exército francês tentou, sob o comando de Leclerc,
retomar a escravidão e o Code Noir, mas sem sucesso, pois os habitantes da antiga
colônia de Saint Domingue pegaram mais uma vez em armas para se defenderem:
Em 1º de janeiro de 1804, o novo líder militar e escravo de nascimento
Jean Jacques Dessalines deu o passo final ao declarar independência
da França, combinando, assim, o fim da escravidão com o fim da
condição colonial. Sob a bandeira Liberdade ou Morte (tais palavras
foram inscritas na bandeira vermelha e azul, da qual a faixa branca da
tricolor francesa havia sido removida), derrotou as tropas francesas,
eliminou a população branca e estabeleceu em 1805 uma nação
independente e constitucional de cidadãos “negros”, um “império” à
imagem daquele do próprio Napoleão, ao qual deram o antigo nome
Arawak da ilha, Haiti. Esses eventos, culminando na completa
liberdade dos escravos e da colônia, não tinham precedente. “Jamais
uma sociedade escravista havia sido capaz de derrubar sua classe
dirigente”. (BUCK-MORSS, 2011, p. 138-139)

A epopeia Haitiana culminou na proclamação da primeira república negra, que
logo após a independência conquistada pelos ex-escravos, implantou o modelo de
governo da metrópole, o único que conheciam. Além disso, a derrota não foi bem
assimilada pelos franceses, pois estes não conseguiam imaginar que escravos
poderiam obter a vitória contra as tropas napoleônicas e os subestimaram. Ao
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examinar os relatos escritos de dois homens brancos que viveram no período final da
revolução haitiana, Popkin relata que:
Mas, as histórias destas testemunhas também foram rejeitadas porque
mostravam que a ideia da superioridade inata dos brancos dependia,
antes de mais nada, de uma disparidade de poder. Quando perderam
esta vantagem, os brancos se viram tão impotentes, quanto seus
antigos escravos. Quando a expansão francesa passou a ser
justificada em nome de uma missão civilizadora, histórias como as de
Gros e Chazotte tornaram-se claramente inassimiláveis. (2008, p. 310)

O sucesso da empreitada dos negros haitianos pôs em cheque o racismo da
metrópole, que, ainda de acordo com o autor, preferiu que o evento permanecesse
historicamente marginalizado, pois demonstrava a fragilidade da supremacia branca.
Os períodos que seguiram a independência haitiana foram conturbados, considerando
que impuseram ao país um bloqueio comercial que durou cerca de 60 anos. Além
disso, a França determinou que a ex-colônia pagasse uma dívida de valor absurdo,
que exauriu a economia do país. E, ainda, formou-se no Haiti um novo tipo de
discriminação baseado em raça, haja vista que os mulatos, que possuíam sangue
branco, pensavam ter maior legitimidade para governar por nunca terem sido
escravos, eles então tomaram o poder político do país e constituíram uma elite mulata.
Considerando que no século XX já havia um ambiente favorável ao
desenvolvimento de movimentos que procuravam resgatar a cultura negra, tal como
o supracitado Harlem Renaissance, os mulatos que faziam parte da elite haitiana
foram os responsáveis por criar no país o movimento do indigenismo, tendência
cultural e literária que evocava a valorização dos aspectos culturais nacionais, “uma
tomada de consciência por parte de escritores e artistas no sentido de incorporar a
cultura popular, até então relegada à margem da sociedade” (FIGUEIREDO, 2004, p.
295). O indigenismo da década de 1920 rompe com as tradições artísticas vindas da
França, fazendo com que emerjam os elementos da cultura africana anteriormente
renegados em consequência dos aspectos negativos que foram atribuídos aos negros
pelos escravocratas. Para Handerson (2015), as principais contribuições do
movimento indigenista são a valorização do vodu e da língua crioula:
Os dois elementos culturais mais fortemente rejeitados pelas classes
letradas eram o Vodu, como uma superstição a ser eliminada, e a
língua créole, considerada como um dialeto que os falantes praticam,
mas do qual se envergonham. O trabalho dos indigenistas será,
sobretudo, no sentido de conceder ao Vodu o caráter de religião,
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tornando-o digno de ser aceito como qualquer religião, e de
reconhecer o créole como língua nacional do Haiti. (p. 539)

O indigenismo ao resgatar e valorizar os elementos religiosos e linguísticos que
compõem a essência da cultura do povo haitiano, apesar de não ter sido um
movimento produzido pelos negros, deu início à superação dos estereótipos de
inferiorização inculcados pelos colonizadores, e consequentemente ao processo de
descolonização cultural do haitiano. Para Figueiredo (2006, p. 382), o indigenismo
como movimento literário eclodiu com o lançamento da Revue Indigene, criada por
filhos de notáveis negociantes que estudaram na Europa e foram educados nos
melhores colégios, entre eles Jacques Roumain, Carl Brouard, Philippe ThobyMarcelin e Emile Roumer, que descobriram com os artistas de vanguarda franceses
os encantos do primitivismo e da art nègre, e retornaram a sua terra natal com outra
perspectiva.
Este movimento literário foi seguido pelo negrismo, que surgiu por volta de
1938, e tinha como ideologia o resgate das matrizes culturais africanas e a valorização
do negro. Este foi consolidado pela criação da revista Les griots, título que alude aos
contadores de histórias africanos, e, que conforme Figueiredo (2004, p. 382), foi criada
por três negros, Louis Diaquoi, Lorimer Denis, e François Duvalier, que se tornou um
cruel ditador conhecido como Papa Doc, o qual permaneceu no poder entre os anos
de 1957 a 1971, e foi sucedido por seu filho Jean-Claude Duvalier, o Baby Doc, que
deu continuidade ao regime cruel e ditatorial iniciado pelo pai. Os conflitos destacados
por este movimento remontam a situação do Haiti após sua independência, período
em que os mulatos tomaram o poder no país, assim, a ditadura de Duvalier simboliza
a ascendência dos negros e a perseguição aos mulatos.
Para Moreira (2006, p. 35), a base do negrismo se distorceu e serviu de
fundamento para a crueldade praticada na época supracitada. Foi nesse período de
ditadura que o autor Dany Laferrière precisou se exilar de seu país, seguindo assim o
mesmo destino do pai aos 19 anos, após trabalhar como jornalista e colaborar com
uma rádio e uma revista considerados centros de resistência e subversão
democrática. Em seguida, foi jurado de morte pelos capatazes da ditadura, os Tontons
Macoute, e, por conseguinte, partiu para o exílio fugindo do regime ditatorial de JeanClaude Duvalier (Baby Doc).
O proeminente autor Jacques-Stephen Alexis, que produziu obras literárias no
período da ditadura dos Duvalier, tais como Compère Général Soleil (1955) e Les
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Arbres Musiciens (1957), foi fortemente influenciado pelo escritor indigenista Jacques
Roumain. Alexis (1970, p. 249) argumenta em seu ensaio intitulado Prolegômenos a
um Manifesto do Realismo Maravilhoso dos Haitianos que a maior característica das
expressões artísticas, culturais e literárias do Haiti é o realismo maravilhoso, o qual foi
moldado a partir de três aportes, sendo eles o indígena, o africano e o
ocidental/francês. Por outro lado, o autor demonstra que é inegável que a contribuição
de origem africana representa a maior parte da constituição da cultura haitiana, tanto
na literatura oral, como na dança, nas manifestações religiosas e nas artes plásticas,
para o escritor o realismo maravilhoso dos haitianos se propõe a cantar as belezas e
as mazelas de sua pátria; a rejeitar a arte sem conteúdo social e real, a procurar
vocábulos expressivos próprios ao seu povo e a ter uma clara consciência dos
problemas e dramas que enfrentam as massas de forma a impulsioná-las em suas
lutas. Em resumo:
Os artistas haitianos utilizaram o Maravilhoso em um sentido dinâmico
antes de se darem conta de que eles faziam o Realismo Maravilhoso.
Pouco a pouco nós nos tornamos conscientes do fato. Fazer realismo
corresponde para os artistas haitianos começar a falar a mesma língua
que seu povo. O Realismo Maravilhoso dos Haitianos é, pois, parte
integrante do Realismo Social, sob sua forma haitiana, ele obedece às
mesmas preocupações. O tesouro de contos, de lendas, toda a
simbologia musical, coreográfica, plástica, todas as formas de arte
popular haitiana para ajudar a nação a resolver os problemas e a
cumprir as tarefas que estão diante dela. Os gêneros e os organons
ocidentais legados a nós devem ser resolutamente transformados em
um sentido nacional, e tudo na obra de arte deve mexer com esta
sensibilidade particular dos Haitianos, filhos de três raças e de muitas
culturas. (ALEXIS, 1970, p. 257)

Logo, o realismo maravilhoso permeia as manifestações culturais e artísticas
daqueles que nasceram no Haiti, e consequentemente, dos escritores da diáspora,
que migraram e escrevem desde outros países, como o é o caso de Laferrière, René
Depestre, Edwige Dandicat, Jacques Roumain, entre outros. Para Figueiredo (2006,
p. 392), a literatura haitiana optou por privilegiar as características nacionais em
detrimento das cosmopolitas, sendo o vodu a principal fonte do realismo maravilhoso
haitiano, que possui uma grande diversidade de elementos mágicos incorporados ao
cotidiano do povo, tal como o paradoxal mito do zumbi, o morto-vivo, largamente
tematizado por escritores haitianos, e que pode ser utilizado para metaforizar a
posição deste povo frente os trinta anos de terror da ditadura dos Duvalier, em que
morreram em torno de 30.000 pessoas e 1 milhão partiram para o exílio.
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De acordo com Moreira (2006, p. 37), a partir da década de 1960, surge no Haiti
dois movimentos literários, o Haiti littéraire e Spiralisme. Do primeiro grupo, destacamse os autores Davertige e Legagneur, Anthony Phelps, Roland Morisseau e René
Philoctète. Já o Spiralisme, pode ser considerado como um estado de espírito contra
a angústia vivenciada no período da ditadura, e reconcilia vida e arte por meio da
literatura, seus principais autores são Jean-Claude Fignolé, René Philoctète e
Franckétienne, este último escreveu diversas obras em língua crioula. Dany Laferrière,
entre outras figuras proeminentes da literatura haitiana, tais como Edwige Danticat,
Yanick Lahens, Lyonel Trouillot e René Depestre, representa a literatura haitiana
contemporânea e possui grande reconhecimento de sua obra tanto em seu país como
internacionalmente, recebeu vários prêmios e em 2013 tornou-se o primeiro cidadão
não francês a ser eleito para Academia de Letras da França.

SEÇÃO 2

2

A obra de Laferrière

A proposta desta seção é analisar as personagens mais notáveis da obra Como
Fazer Amor com um Negro sem se Cansar, publicada em 1985, escrita originalmente
em francês pelo autor haitiano Dany Laferrière, e traduzida para o português por
Heloisa Moreira e Constança Vigneron, com a finalidade de explorar a dialética entre
raças, abordada no livro, que trata sobre o cotidiano de dois jovens negros, “Velho” e
Buba, os quais sobrevivem em condições precárias, mas que, não perdem o bom
humor e a gana de paquerar mulheres brancas. Além disso, gastam boa parte do
tempo ouvindo Jazz, lendo o Corão e elaborando teorias malucas sobre Freud, que,
de acordo com Buba, é o profeta de Alá na terra.
A obra, por tratar basicamente do ato de escrever o próprio livro em si, pode
ser considerada uma metaficção, haja vista que o protagonista, que não tem o nome
identificado em todo o decorrer da história e é chamado de “Velho” por seu amigo
Buba e por sua mais assídua amante, Miz Literatura, passa os dias escrevendo em
sua máquina Remington 22 o livro intitulado pelo herói como Paraíso do paquerador
negro. A história chama a atenção pela forma com que representa as relações entre
negros e brancas, que, de acordo com “Velho”, não são homens ou mulheres, e sim
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tipos que se relacionam de forma explosiva e com objetivos extrínsecos, tais como a
transgressão de barreiras sociais, de raça e credo pelas garotas brancas, e pela
possível vingança contra o período colonial empreendida pelos negros ao dominarem
sexualmente essas moças da elite.

2.1 Resumo da obra

O livro Como Fazer Amor com Um Negro Sem se Cansar, é narrado pelo
personagem principal, apelidado de Velho por seu amigo Buba; o protagonista é um
homem negro que reside em uma “abjeta pocilga” localizada na rua Saint-Denis em
Montreal. O narrador situa o leitor em um quente verão da década de oitenta e inicia
o livro com um diálogo entre Buba e Velho, regado de música e de discussões sobre
como o profeta de Alá na terra, Sigmund Freud, foi o inventor do Jazz. A interessante
argumentação é interrompida pelos sons do vizinho do andar de cima, apelidado pelos
personagens de Belzebu, que mantêm violentas relações sexuais semelhantes a uma
corrida desembestada dos quatro cavalos do apocalipse (Laferrière, 2012, p. 15).
Na segunda parte do livro, o narrador representa como no início da década de
1980 o valor do homem negro desceu de nível na escala de preferência das moças
brancas W.A.S.P.5, os amarelos é que estavam em alta. No decorrer do capítulo,
Velho descreve como o ódio manifestado no ato sexual pode ser mais eficaz do que
o amor, fazendo com que o sexo assuma um caráter de revanche, diante de toda
subjugação à que sua raça foi submetida.
Em seguida, o protagonista relata que Miz Literatura, uma estudante da
Universidade McGill, com quem mantém um relacionamento descompromissado, lhe
deixou um bilhete para contar que havia conhecido uma nova sorveteria. Além disso,
ela levou à quitinete uma bolsinha repleta de itens destinados a higiene pessoal. Após,
o narrador menciona que leva consigo sempre uma foto de Carole Laure
acompanhada de seu marido Lewis Furey, um filhinho de papai inteligente e
sofisticado, que simboliza tudo o que o personagem gostaria de ser. Após, Miz
Literatura faz uma visita ao protagonista e traz consigo uma diversidade de lanches,
o que o deixa satisfeito por ser servido por uma inglesa. Ao vê-lo comer, a moça se
5 Acrônimo de “White, Anglo-Saxon, Protestant”, utilizado para denominar a elite branca, anglosaxã e protestante.
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demonstra admirada com a voracidade de Velho, que se põe a pensar sobre como as
garotas da elite branca são tão ingênuas, e que, apesar de serem enviadas às
melhores universidades da região para aprenderem os princípios da ciência e da
dúvida, elas acreditam em absolutamente tudo o que lhes dizem, e ele, no papel de
um homem negro, não pode se dar ao luxo de fazer o mesmo, pois em um primeiro
vacilo sua pele não valeria muito.
Em uma outra visita de Miz Literatura à quitinete, o protagonista se põe a
devanear enquanto assiste a moça lavar as louças, ele acha inexplicável que uma
garota elitizada como ela se submeta a servir um negro. Em seguida, Belzebu começa
seu galopar infernal acima da cabeça dos dois, o que acaba deixando a moça excitada
e a incentiva a fazer algo considerado degradante e que o narrador não ousaria pedir,
o que o faz refletir sobre a hierarquia dos valores ocidentais, em que o negro, sendo
inferior à branca, é aquele que lhe deve prazer. Daí, nasce o mito do negro garanhão
e bom de cama. (Ibidem, p. 43)
Na nona parte do livro, após algumas discussões acaloradas com Buba, Velho
retira a poeira de sua máquina de escrever modelo Remington 22, se senta em frente
a ela, coloca uma garrafa de vinho barato ao lado, e prepara-se para escrever em uma
folha em branco. Três horas depois, a folha continuava sem nenhuma palavra. Logo,
ele decide fazer uma faxina completa para espalhar sua genialidade por toda a
quitinete. Após, o protagonista decide ir aos correios com a finalidade de atualizar seu
endereço. Na fila, ele encontra uma moça lendo um livro e pergunta a ela do que se
trata e se ela está gostando. Posto isso, a bela garota se irrita e pede para ele deixála em paz. Diante desta situação, todos os que estavam na fila passam a observá-lo,
o negro agredindo a branca (Ibidem, p. 49). Assim, uma mulher, apelidada pelo
protagonista como Miz Cabelo Curto, se vira e altera a voz em tom revoltoso para
dizer que os negros são todos uns maníacos que no verão paqueram garotas brancas
persistentemente, e que, se não bastassem eles, os sul-americanos surgem neste
período para assediar a população com a venda de uma diversidade de badulaques.
Após, um homem de aproximadamente quarenta anos se manifesta e argumenta que
não se pode comparar uma paquera com o que os colonialistas fizeram com os negros
no tráfico de escravos. A garota, então, demonstra-se revoltada, pois, em sua
perspectiva, os colonialistas realizaram suas fantasias de dominação e quem sofre a
consequência são as moças brancas por terem que aturar os negros. Ao final da
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discussão, quem fica com a garota paquerada inicialmente por Velho, é justamente
Miz Cabelo Curto.
Na parte seguinte do livro, o narrador conta que comprou sua Remington 22
em uma loja de máquinas de escrever usadas e com pedigree, pois já pertenceram a
escritores notáveis. Para Velho, essas máquinas velhas são vendidas para jovens
escritores ingênuos, que sonham em um dia serem como James Baldwin. Diante de
sua máquina, ele aguarda Buba terminar de cozinhar um arroz com amendoim, em
seguida, os dois começam a ouvir jazz e conversar sobre o romance de Velho.
No capítulo onze, Miz Literatura, ao fazer uma rápida visita à quitinete, revelou
para Buba que tem uma amiga chamada Valérie que não acredita que ele existe, pois
ela contou à moça que ele se comporta como um monge e possui uma vida límpida.
Ela revela que sua amiga é lindíssima, e Buba não demonstra o mínimo de interesse,
o que deixou Miz Literatura pasma. Então, Velho conta a ela que seu companheiro
tem horror a beleza, logo após, Valérie, bate à porta da quitinete para buscar Miz
Literatura. Ao vê-la Buba continua impassível diante de sua beleza estonteante, o que
deixa a moça eufórica.
Após, o protagonista narra um episódio em que Buba recebe uma
frequentadora da quitinete, apelidada de Miz Suicida, uma moça que sempre aparece
duas vezes por semana no mesmo horário para se aconselhar sobre a morte, o que
deixa o narrador preocupado, mas Buba argumenta que falar sobre a morte é
exatamente o que a mantém viva. Por isso, ele se comporta diante dela como um
verdadeiro Buda Negro. Em outro dia, os rapazes receberam em sua quitinete a visita
de Miz Literatura e Valérie. Velho admira a beleza deslumbrante da amiga de sua
paquera, enquanto as moças observam que o protagonista não possui muitos livros
escritos por mulheres em sua coleção, e depois de beberem alguns goles de vinho,
começam a recitar eufóricas o poema “Sylvia Plath está viva na Argentina”, para, em
seguida, irem embora, e deixarem os rapazes com a companhia do buquê de lilases
que elas haviam trazido.
No capítulo quatorze, a quitinete recebe a visita de Miz Sophisticated Lady,
apelido dado a ela em homenagem a música de Duke Ellington, que janta na
companhia de Velho e Buba após tomar alguns goles de vinho, porém, a garota segue
um regime severo e depois de comer retira da bolsa um livro destinado a fazer as
contas de todas as calorias ingeridas. Ao ver a moça pegar o livro, o protagonista
pensa que também gostaria de ter a conta exata das calorias ingeridas na alimentação
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do mundo negro, onde o arroz é o elemento principal, a terra branca e farinhenta
prometida desde o primeiro contrato do Tráfico Negreiro (Ibidem, p. 68), já a moça
segue uma dieta que menospreza este valoroso grão, o que faz Velho devanear sobre
seu desejo de tornar-se branco, ele demonstra que gostaria de mudar de cor, porém
sem perder a conexão com suas raízes. Ele se transformaria em um branco
melhorado, sem complexo de Édipo. Além desta ressalva, o narrador destaca que não
desejaria, de nenhuma forma, sentir os olhares cobiçosos dos negros em direção a
ele. Em seguida, o herói descreve detalhadamente a relação sexual que teve com Miz
Sophisticated Lady após o jantar, momento em que a garota perde toda a compostura
e manifesta a voracidade de um animal insaciável. Velho deseja levar o debate racial
até as entranhas da moça para atingir sua identidade W.A.S.P. Após, os dois
descansam ao som de Duke Ellington. Eles repousam até que a garota levanta
dizendo que tem ratos no ambiente, o que deixa o narrador pensativo sobre como
uma mulher de seu porte poderia ter medo de um rato, e mesmo assim dormir com
um negro. Então ele reflete ironicamente sobre como este fato pode ser deveras
perigoso para ela, considerando que, para o narrador, dormir com alguém é entregarse por completo, e ao fazer isso com um negro ela poderia se desviar de seu futuro e
ir parar embaixo de um baobá, no meio da savana. A garota continua à procura dos
ratos nas dependências da quitinete, e termina encontrando Buba devorando uma
folha de alface. Após, volta sem entender nada para perto de Velho e pede para ele
uma explicação para tal situação, que a responde pedindo que ela espere até o outro
dia. Foi como se eu acabasse de recusar ajuda a um afogado (Ibidem, p. 74), diz o
narrador. Logo, ele tenta esclarecer que os negros ainda estão na era do “rango”, e
que para eles às vezes é mais adequado comer uma tigela de arroz que usufruir dos
mistérios do amor, o que deixa a moça ainda mais indignada. Velho havia cometido a
gafe de compará-la a um alimento simples, então, emburrada, ela se prepara para ir
embora e recusa até mesmo a ajuda do protagonista para chamar um táxi. Ela deixa,
enfim, os dois negros na quitinete apreciando o som de Duke Ellington.
Em um bar de luxo chamado Bistro à Jojo, Velho bebe e conversa com outros
companheiros negros sobre a paquera com moças brancas, até que um deles conta
um episódio em que passa dois dias incríveis com uma garota que jura que o ama,
porém, após um tempo, ela se ausenta sem dar sequer um telefonema, e quando ele
finalmente a reencontra, a moça conta que estava muito ocupada, pois conheceu um
sábio que vive deitado em um divã, o melhor feiticeiro de Montreal, o qual a ensinou
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muitos segredos. Ao ouvir a história o narrador fica surpreso ao saber que a fama de
seu amigo Buba havia ultrapassado as fronteiras da praça Saint-Louis.
No capítulo seguinte, Miz Literatura e Velho debatem sobre o romance que o
protagonista estava escrevendo, intitulado Paraíso do Paquerador Negro, até que a
moça pergunta se ele deseja ser o melhor escritor negro da história, o então narrador
responde que gostaria de superar até mesmo James Baldwin. Em seguida, os dois
vão até a livraria Hachette, que está lotada de pessoas se abrigando do calor no arcondicionado do local, e Velho aproveita para ensinar a moça a roubar livros,
deixando-a animada com a situação. Os dois roubam alguns livros e saem
discretamente, após, Miz Literatura faz um pedido desejando que um dia eles roubem
o livro escrito pelo protagonista das estantes daquela livraria, o que faz o narrador
imaginar perversamente uma senhora escondendo em sua bolsa, sem que ninguém
perceba, um exemplar de Paraíso do Paquerador Negro.
Posteriormente, Buba avisa a Velho que Miz Literatura deixou um bilhete
pedindo para que ele a encontrasse à noite. Logo, ele vai até o local indicado pela
garota, uma festa onde estava tocando uma banda de senegaleses. Ele a encontra
conversando com uma moça que logo recebe o apelido de Miz Punk. Em seguida,
debaixo de uma forte chuva, o narrador e Miz Literatura se deslocam até a casa da
garota. Ao chegar, a moça se dirige até o banheiro para secar os cabelos, enquanto
Velho analisa o ambiente, a intimidade e a ordem anglo-saxã, e constata que tudo
está em seu lugar, menos ele, que só estava ali para trepar com a garota.
No capítulo dezoito, o narrador conta um sonho que teve ao dormir em cima de
sua máquina de escrever, ele descreve que estava em um banco na praça Saint-Louis
distraído, quando avista Henry Miller sentado tranquilamente e conversando com um
mendigo, que na verdade é o novelista Blaise Cendrars. Após, Velho se aproxima e
pede para sentar próximo aos escritores, quando então, um carro da polícia chega
com Bukowski todo ensanguentado. Em seguida, o narrador é acordado por Buba que
diz que ele precisa de descanso, porém Velho continua diante da Remington
escrevendo diversas palavras que remetem ao ambiente da quitinete, até chegar em
sua caixa de livros e os quarenta escritores que a compõe
Leio: Hemingway, Miller, Cendrars, Bukowski, Freud, Proust,
Cervantes, Borges, Cortázar, Dos Passos, Mishima, Apollinaire,
Ducharme, Cohen, Villon, Lévy Beaulieu, Fennario, Himes, Baldwin,
Wright, Pavese, Aquino, Quevedo, Ousmane, J.-S. Alexis, Roumain,
G. Roy, De Quincey, Márquez, Jong, Alejo Carpentier, Atwood,
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Austurias, Amado, Fuentes, Kerouac, Corso, Handke, Limonov,
Yourcenar. (Laferrière, 2012, p. 97)

Na sequência, o protagonista vai ao encontro de Miz Literatura em um bar. Ao
chegar, a garota está conversando com uma moça que logo pergunta a Velho qual a
sua origem, o que ele responde de forma sarcástica e pensa:
Cada vez que me perguntam esse tipo de coisa, assim, sem
preliminares, sem que antes o assunto fosse a National Geographic,
eu sinto brotar um irresistível desejo assassino. Olho para ela em sua
saia de tweed combinando com uma blusinha branca de tecido bem
fino. Nada a fazer, é uma esnobe. Miz Snob. (Ibidem, p. 100)

Após, o protagonista inventa uma história para não parecer estúpido, e a
garota, apesar de estudar em uma instituição séria (McGill) para aprender a clareza,
análise e a dúvida científica (Ibidem, p. 102), acredita prontamente no conto de Velho
e os convida, em seguida, para tomar chá em sua casa.
No capítulo posterior, o protagonista ao chegar à quitinete se depara com Buba,
Miz Suicida, e Miz Mystic que acabara de retornar do Tibete. Velho tenta conversar
com a moça sobre sua viagem. Contudo, ela o responde de forma apática. Após se
deitar para dormir, o narrador acorda assustado com Miz Mystic tentando se jogar pela
janela enquanto Buba e Miz Suicida tentam impedi-la. Ele levanta e ajuda os dois a
colocá-la de volta para dentro. Em seguida, o narrador fica deprimido após o evento
que acabou de presenciar e reflete sobre seu desejo por Carole Laure.
Em um dia de muito calor, o narrador se dirige até a Praça Saint-Louis, onde
se senta e inicia a leitura de um livro escrito por um dissidente russo intitulado O poeta
russo prefere os grandes negros, que, para o protagonista, merece um livro resposta
com o título O poeta negro sonha enrabar um bom e velho stalinista na Perspectiva
Niévski.
Após, ele conta um episódio ocorrido em um bar repleto de homens negros e
garotas brancas em clima de paquera, onde discute com uma moça que não acredita
no mito do negro bom de cama, o que provoca o narrador a responder que a relação
entre os tipos negro e branca é explosiva. Além disso, mesmo que esta crença esteja
gasta, ele argumenta que o branco não pode ser vitorioso em tudo, e que eles querem
ser iguais aos negros ao menos na sexualidade. Em seguida, Velho vai para a casa
de uma garota que pensa que ele é a reencarnação do deus Rá. Ao chegar na
residência da moça, ele repara que ela possui dois felinos de estimação e comenta
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espontaneamente que em seu país de origem existe o costume de comer gatos, o que
deixa ambos constrangidos. Foi uma grande gafe que o fez perder sua noite com a
garota apelidada de Miz Gato.
No capítulo seguinte, Velho se depara com um bilhete de Miz Literatura que lhe
dá três opções para encontrá-la. Após a leitura do recado, ele decide sentar-se em
frente à sua máquina de escrever, e em seguida dialoga com seu companheiro de
quitinete, que conta sobre uma garota que não quis fazer sexo com ele, pois estava
focada em traçar seu mapa astral. Após, Buba teoriza que o ocidente não se interessa
mais por sexo, e tenta diminuí-lo por ser coisa de negros, os quais devem tentar
devolver sua dignidade. E esta missão seria a nova cruzada de Buba.
Em seguida, o protagonista narra um episódio em que seu amigo chega com
uma garota maravilhosa, apelidada de Miz Cover Girl, e o convida para almoçar.
Então, Velho anuncia que acabara de terminar de escrever a primeira versão de seu
romance, o que faz Buba se agarrar com o manuscrito e dançar de felicidade. Após,
os três se dirigem para um restaurante vegetariano, onde conhecem duas moças
naturebas, Miz Alfafa e Miz Cigarro.
Velho passou três dias trancado na quitinete escrevendo seu livro, sua obraprima que vai tirá-lo do buraco. “De dia escrevo, de noite sonho” (Ibidem p. 132), o
narrador imagina seu livro nas prateleiras da Livraria Hachette, pensa em um cliente
folheando e levando a obra até o caixa para comprá-la, seu primeiro leitor verdadeiro.
Após uma conversa com o livreiro, o protagonista liga para o editor de sua obra
intitulada Paraiso do Paquerador Negro, que o informa que a crítica está adorando,
bem como que ele se irá se encontrar com Miz Bombardier, apresentadora de um
programa de entrevistas chamado Preto no Branco. Além disso, o editor lhe diz que
Carole Laure ligou e pediu para Velho retornar o contato, ele o faz e os dois marcam
um encontro. Após, continuando a descrição de seu sonho, o narrador descreve a
entrevista com Miz Bombardier, em que discutem sobre a problemática relação entre
o negro e a branca. A história é concluída com o herói descrevendo o encerramento
da escrita de seu romance, que considera ser sua única chance.

2.2 Velho, o protagonista
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Velho, o herói de Como Fazer Amor Com um Negro Sem Se Cansar, é um
narrador autodiegético, o que, de acordo com Reis & Lopes (1988, p. 118-199), é a
entidade responsável por uma situação ou atitude narrativa específica: aquela em que
o narrador da história relata as suas próprias experiências como personagem central
da história. Ainda conforme o que preconizam os autores supramencionados, este é
o responsável por instaurar a focalização interna da história. Ele reconstitui
artificialmente o tempo da experiência, os ritmos em que ela decorreu e as atitudes
cognitivas que a regeram, ao mesmo tempo que abdica da prematura revelação de
eventos posteriores a esse tempo da experiência em decurso. Em síntese, Velho é o
responsável por expor ao leitor as ocorrências da obra, é ele quem realça a temática
racial.
No decorrer do romance de Laferrière, a única característica física revelada
pelo narrador da obra é sua cor. Trata-se de um preto – um negro cioso e paquerador
– um fenótipo carregado de melanina e consequentemente de preconceitos por parte
da sociedade colonialista, esta é a mais singular e relevante característica para o
desenrolar dos fatos. O narrador pouco transparece sobre si, o que se sabe é que no
país onde Velho nasceu é comum comer gatos, revelação que ele apelidou de gafe
do século, e que lhe custou uma noite com uma garota branca
Olho no espelho. O estrangulador de gatos. Não aparento a
profissão, mas é melhor desconfiar, como dizem por aí. O que será
que deu em mim para confessar uma coisa assim tão íntima? O
espírito do Maligno. Belzebu. O Espírito da Selva que impede o negro
de subir tranquilamente na escala judaico-cristã. (Laferrière, 2012, p.
121)

O conflito evidenciado neste trecho pelo personagem demonstra que este
mantém as características de sua origem no íntimo pelo fato de não querer aparentar
ser um selvagem diante de uma branca, para não deixar que o julgamento judaicocristão venha a inferiorizar sua cultura e anular suas qualidades positivas. Talvez, por
esta razão, detalhes sobre o seu passado não sejam declarados no decorrer da
história.
Na função de narrador da história, Velho é aquele que descreve os demais
personagens, e sua interação com os outros é tratada apenas em seu próprio ponto
de vista; ele é o agente da ação, o que representa a força temática de toda a história.
O principal conflito que gira em torno do personagem é a questão da relação com a
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branca, caracterizada por ele como explosiva. Quando uma moça de cor clara tenta
negar a existência do mito do negro “bom de cama”, ele replica
– Já que você me provocou, vou te contar a base do meu pensamento.
Negros e Brancos são iguais diante da morte e da sexualidade. Eros
e Tânatos. Penso que o casal Negro/Branca é pior que uma bomba.
O Negro trepando com a Negra não vale, talvez, nem a corda que vai
enforcá-lo, mas com a Branca há fortes chances de que aconteça
alguma coisa. Por quê? Porque a sexualidade é antes de tudo uma
questão de fantasias, e a fantasia que une o Negro e a Branca é uma
das mais explosivas que existe.
– A emoção é negra, esse mito já não está gasto?
– Sim, mas os Brancos não podem ganhar o tempo todo. Eles se
afirmam superiores aos Negros em tudo e, de repente, eles querem
ser nossos iguais em alguma coisa. Na sexualidade. (Ibidem, p. 115)

Em seguida, Velho deixa a moça com quem estava debatendo para ir dançar
com outra que pensa ser ele o deus egípcio Rá, e ao sair do bar o protagonista diz a
Buba que a garota com que discutiu, apelidada por ele de Miz Mito, mereceu ser
abandonada por não ter concordado com ele, expondo que não quer lidar com a
oposição, afinal, a sexualidade é o único estereótipo atribuído ao negro com que ele
consegue tirar alguma vantagem, e que ele pensa ser positivo.
Dada a complexidade do conflito evidenciado no decorrer da obra, bem como
nas relações problemáticas com as moças brancas e nos devaneios do narrador a
respeito de sua condição de negro, Velho pode ser considerado uma personagem
redonda, para Brait
As personagens classificadas como redondas, por sua vez, são
aquelas definidas por sua complexidade, apresentando várias
qualidades ou tendências, surpreendendo convincentemente o leitor.
São dinâmicas, multifacetadas, constituindo imagens totais e, ao
mesmo tempo, muito particulares do ser humano. Para exemplificar,
poderíamos recorrer ao elenco das personagens criadas pelos bons
escritores e que permanecem como janelas abertas para a
averiguação da complexidade do ser humano e potência da escritura
dos grandes narradores. (1998, p. 40)

A forma irônica com que o personagem frequentemente trata da problemática
da obra confere maior complexidade à sua interpretação, a exemplo do trecho em que
Miz Literatura pede desculpas por interrompê-lo enquanto ele lê um livro, o que o faz
pensar que “[...] um negro que lê é o triunfo da comunidade judaico-cristã! A prova de
que as cruzadas sangrentas tiveram um sentido, apesar de tudo. É verdade, o
Ocidente pilhou a África, mas esse Negro está lendo” (LAFERRIÈRE, p. 38). O
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narrador debocha da ingenuidade da moça e do fato de que, apesar da terrível história
colonial, os brancos tiveram sucesso em impor a sua língua e cultura aos nativos
africanos, mais uma forma de anular suas particularidades.
De maneira geral, este personagem expõe que a complexa relação entre os
tipos Negro e Branca está longe de ser resolvida, e é passiva de ser registrada por ele
em seu romance. Ele demonstra estar cheio de desejos e fantasias, que o perseguem
a todo momento, entre elas estão a mudança de cor, a vontade de tornar-se um
escritor de renome e a conquistas de moças brancas filhas de burgueses racistas.
2.3 Miz Literatura

A primeira menção à Miz Literatura, a amante assídua do protagonista, é feita
no capítulo intitulado “O Negro é do Reino Vegetal”. Neste, ele a descreve como uma
estudante da universidade McGill, uma instituição renomada de ensino superior que
tem seu campus principal localizado nas proximidades do Mont Royal:
Miz Literatura elaborou dois longos parágrafos para me contar que foi
a uma “deliciosa doceria grega na Park Avenue”. Garota engraçada,
eu a encontrei na universidade (em um sarau literário típico da McGill).
Eu dei a entender que Virginia Woolf era tão boa quanto Yeats ou uma
besteira do tipo. Talvez ela tenha achado isso barroco na boca de um
negro. (LAFERRIÈRE, 2012, p. 23)

Um comportamento constante da moça é o de levar objetos, quitutes e produtos
de higiene para a quitinete “[...] cada vez que ela vem me ver traz um objeto. Nesse
ritmo, em seis meses vamos estar soterrados por vasos raros, gravuras, abajures e
toda essa porcariada que se compra nas lojas esnobes da rua Laurier” (Ibidem, 2012,
p. 38) o que demonstra cuidado com Velho, mas que o deixa preocupado. Miz
Literatura é uma garota alta, com uma cintura levemente marcada, braços de um
albatroz, olhos vivos que aparentam confiança, dedos finos, um rosto comum e seios
pequenos (Ibidem, 2012, p. 27), uma moça típica para a classe que pertence.
Ressalta-se que todos os diálogos e descrições em que esta personagem está
presente são narradas por Velho, é sob o olhar do protagonista que temos a sua
caracterização. A partir da representação do narrador, contata-se que Miz Literatura
no desenrolar da narrativa consegue surpreender o protagonista. Dessa maneira, ela
pode ser caracterizada como uma personagem redonda
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[...] a personagem redonda é, ao mesmo tempo, submetida a uma
caracterização relativamente elaborada e não-definida. A condição de
imprevisibilidade própria da personagem redonda, a revelação gradual
dos seus traumas, vacilações e obsessões constituem os principais
fatores determinantes da sua configuração [...] (Reis & Lopes, 1988,
p. 219)

Por ser representada pelo narrador inicialmente como uma moça de referência
da elite branca canadense, espera-se que apresente uma postura polida, de acordo
com os preceitos da cultura judaico-cristã e com sua elevada formação acadêmica
(PAULA, 2006, p. 406), a moça aparentemente íntegra surpreende ao realizar ações
que podem ser consideradas sexualmente degradantes, e até mesmo cometer ato
ilícito (LAFERRIÈRE, 2012, p. 53 e 84), para Velho, corromper uma garota de
Outremont é quase uma boa ação, pois a retira da monotonia.
Ressalta-se que, da mesma maneira que o negro empreende a missão de
conquistar moças brancas, o que para eles tem a finalidade de compensar as
injustiças sofridas e dominar a cultura ocidental, para elas representa a transgressão
dos valores judaico-cristãos, que moldaram a mulher como um ser desprovido do
direito de sentir prazer, sendo a castidade um padrão ideal (RODRIGUES, 2016).
Dessa maneira, é surpreendente que a moça descrita como comum e integrante de
determinado grupo conservador se comporte de forma lasciva e imoral. As atitudes
sexuais da moça deixam o protagonista abismado:
Ai, que merda! É inacreditável! Eu passo meu tempo criticando esse
animal do Belzebu, que reduz a sexualidade ao nível das bestas e,
finalmente, me dou conta de que o tipo lá de cima só cantava em alto
e bom som as fantasias de Miz Literatura. (LAFERRIÈRE, 2012, p. 45)

No entanto, Miz Literatura, apesar de se encontrar uma condição subalterna
por ser mulher, demonstra sutilmente o pensamento de colonizador, que enxerga o
negro como primitivo e inocente. Em relação ao modo como as mulheres enxergam
os homens de cor na obra de Laferrière, Paula (2006) assinala que:
Os fantasmas dessas mulheres também são ambíguos, já que os
homens negros atraem e ao mesmo tempo causam medo. No
romance, o olhar das brancas está definitivamente adaptado aos
diversos “mitos” que foram criados sobre os negros, sejam eles
lisonjeiros (a potência sexual que atrai as mulheres) ou depreciativos
(a ingenuidade, a impureza, a selvageria que inspira medo [...] (p. 413)

Os olhares depreciativos mencionados pela autora são percebidos pelo
protagonista nos diálogos mantidos com Miz Literatura. Em determinado trecho, a
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personagem, após levar uma diversidade de petiscos para a quitinete, fica
emocionada assistindo a voracidade do protagonista ao comer sua refeição, o que
parece julgar como primitiva a maneira como ele come. Em outra parte da história, a
personagem se dirige até a quitinete e se põe a lavar a louça enquanto Velho trabalha
na escrita de seu romance, em determinado momento, ela pede desculpas por
atrapalhá-lo. Em seguida, o narrador assinala que “[...] um Negro que lê, é o triunfo da
civilização judaico-cristã! A prova de que as cruzadas sangrentas tiveram um sentido,
apesar de tudo. É verdade, o ocidente pilhou a África, mas esse negro está lendo”
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 38). Isto reflete a crença na missão civilizadora do
colonialismo, apesar de o aspecto moral e cultural da colonização estar desacreditado
(MEMMI, 1977, p. 37), ainda serve como um argumento em prol dos supostos
benefícios da ação colonizadora. Em seus discursos, a personagem não demonstra
diretamente um discurso colonizador, ficando a cargo do protagonista interpretá-lo
como tal.
Por conseguinte, constata-se que Miz Literatura representa a mulher culta, da
alta classe canadense, mas que se submete a limpar o apartamento de um negro por
pensar que, apesar da pobreza, ele é genial. Trata-se de uma personagem que
surpreende, e transparece que apesar de sua condição de W.A.S.P. e de mulher, sua
voracidade sexual supera as expectativas do próprio homem.

2.4 Buba, o guru da rua Saint Denis

Buba é o companheiro que divide a desordenada quitinete da rua Saint Denis
com o narrador, ele passa seus dias dormindo, meditando, rezando, lendo o Corão e
ouvindo clássicos do jazz. Se auto classifica como um homem negro freudiano, e
também não tem sua origem revelada no decorrer da história, por estar
desempregado, depende de verbas de auxílio do governo para sobreviver. De acordo
com o protagonista, suas mãos são finas e delicadas, e ele as utiliza para gesticular
como se estivesse formando estranhos arabescos no ar enquanto discute sobre temas
de alta complexidade (LAFERRIÈRE, 2012, p. 32-33). Ao contrário de Velho, este
personagem possui uma certa rejeição pela beleza física, e ressalta que o tesão tem
uma relação maior com o desejo e o estado de espírito, todavia, não deixa de paquerar
moças brancas. Pode ser caracterizado como um personagem redondo, por possuir
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uma personalidade bem marcada, e por tratar-se de uma entidade que quase sempre
se beneficia de sua peculiaridade, sendo uma figura de destaque no universo
diegético ao qual pertence (REIS & LOPES, 1988, p. 219).
Bouba, por exemplo, em uma referência explícita à psicanálise, é leitor
assíduo de Freud, dorme em um divã e, ironicamente, pratica a cura
pelo sono, não pelo sonho. A psicanálise, como é sabido, é um
advento marcante da cultura ocidental e inﬂuenciou grandemente a
produção intelectual e artística do século XX. Curiosamente, o
Alcorão, que também é referência de peso na vida “espiritualizada” de
Bouba, aproxima-o da cultura oriental. (PAULA, 2006, p. 408)

Como assinalou a autora, Buba mantém um diálogo constante entre as
culturas, ele assume e aceita várias atitudes místicas do islamismo, o que permite
reconhecê-lo como o porta-voz dos valores orientais face ao locus da narrativa
(BENALIL, 2007, p. 97). As atitudes deste personagem indicam o ecletismo de sua
prática, pois ele consegue aliar seus princípios religiosos com o maior representante
da psique ocidental:
Como Buba é completamente louco por jazz e como ele reconhece
apenas um guru (Alá é grande e Freud é seu profeta) não precisou de
muito tempo para inventar uma tese complexa e sofisticada em que,
no fim das contas, Sigmund Freud é o inventor do jazz. (LAFERRIÈRE,
2012, p. 13)

Além disso, Buba pratica meditação constantemente para se purificar, o que
remete ao budismo, para o narrador seu colega de quarto é um verdadeiro Guru, o
Dalai Lama da praça Saint-Louis (LAFERRIÈRE, 2012, p. 57,108), o Dharma é o
centro de sua ética de conduta moral, sua sabedoria e inteligência o conduzem para
a vivificação espiritual e o fim das dores psicossomáticas (BENALIL, 2007, p. 97). As
várias facetas deste personagem (islâmico, freudiano e budista) se justapõem e
exercem a triangulação em sua personalidade marcante, sendo a cultura judaicocristão a frente oposta a essa mistura. Acerca desta questão, Cesáire assinala que:
[...] o grande responsável é o pedantismo cristão, por ter enunciado
equações desonestas: cristianismo = civilização; paganismo =
selvageria, de que só se podiam deduzir abomináveis consequências
colonialistas e racistas, cujas vítimas haviam de ser os índios, os
Amarelos, os Negros. (1978, p. 15)

Este maniqueísmo disseminado pelo cristianismo ajudou a propagar e
perpetuar o racismo contra a cultura e a religiosidade dos povos colonizados, logo,
Buba contraria os preceitos inculcados por esta cultura. A desordem e a falta de
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limpeza constante do ambiente onde vivem reflete, possivelmente, o conflito e a
confusão mental daqueles que assumem o papel de diversos costumes distintos, além
disso, os dois negros lutam para se manterem vivos com o mínimo em uma sociedade
que dificulta a ascensão de pessoas de cor, consequência direta do racismo
empreendido pelo colonialismo.
Buba é o responsável por conferir os apelidos às moças (Miz Literatura, Miz
Hachette, Miz Cabelo Curto, Miz Sophisticated Lady, Miz Mystic, Miz Suicída, etc.), de
acordo com Velho, eles utilizam Miz antes para não apanharem de Glória Steinem,
militante do movimento feminista (LAFERRIÈRE, 2012, p. 23). O personagem acredita
que o planeta será destruído por uma bomba, e espera ansiosamente para que tudo
vá para os ares o quanto antes (Ibidem, p. 31), o que possivelmente denota falta de
perspectiva de melhora.
Uma das principais teses sustentadas por Buba é de que o ocidente não se
interessa mais por sexo, por este motivo tenta denegri-lo, os brancos em específico
estão desapegados dos prazeres carnais, no entanto as brancas continuam
voluptuosas. Para ele, como a cultura judaico-cristã considera o sexo coisa de negros,
ao rebaixar o ato sexual o homem de cor é simultaneamente afetado, dessa maneira,
é sua responsabilidade conferir novamente a dignidade aos prazeres sexuais (Ibidem,
p. 125), o que difere da cruzada empreendida por Velho.
Vieux (o personagem-narrador) e seu amigo Bouba podem ser
considerados personagens complementares, que juntos comporiam o
alter ego do autor. Apesar de suas visíveis semelhanças, os
personagens possuem atitudes e opiniões divergentes ou conﬂitantes
em diversas situações, o que produz uma visão multifacetada das
questões tratadas. Ambos encarnam perfeitamente esse sujeito pósmoderno, de identidade instável e plural. (PAULA, 2006, p. 402)

Deste modo, apesar das divergências assinaladas entre Velho e Buba, por
serem sujeitos do exílio ambos sofreram o dilaceramento de suas identidades ao
passarem a viver em um contexto que provém do colonialismo, e que
consequentemente perpetua a discriminação. Dessa maneira, os conflitos
evidenciados e a forma de encará-los refletem uma luta constante para sobreviverem
em um local que desfavorece a existência do negro, e permite a ocorrência do
racismo. Porém, Buba enfrenta as dificuldades de forma espiritual, transcendendo, e
às vezes, se alienando da realidade.
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SEÇÃO 3

3

Um diálogo entre Frantz Fanon e Dany Laferrière

Com a finalidade de compreender parte dos escritos dos autores, é relevante
para a execução da análise destacar aspectos em comum da trajetória de vida de
ambos. O escritor Dany Laferrière nasceu na capital do Haiti, Port-au-Prince, no ano
de 1953. Filho de um político eminente na época democrática que antecedeu a
ditadura de François Duvalier (Papa Doc), que levou seu pai ao exílio em
consequência das duras perseguições empreendidas contra ele nesse período. Aos
19 anos, Laferrière começou a trabalhar como jornalista, e chegou a colaborar na
estação de rádio Haïti-Inter, e com a revista Le Petit Samedi Soir, consideradas
centros de resistência democrática. Em seguida, após ser jurado de morte pelos
capatazes da ditadura, os Tontons Macoute, trilhou o mesmo destino do pai e partiu
para o exílio durante o período ditatorial do sucessor e filho do anterior ditador, JeanClaude Duvalier, conhecido como Baby Doc.
Em 1976, aos 23 anos, o autor mudou-se para a cidade de Montreal, no
Canadá, onde trabalhou como operário em diversas fábricas, e no ano de 1985 publica
Como fazer amor com um negro sem se cansar (Comment faire l’amour avec un nègre
sans se fatiguer), livro responsável pelo início de seu sucesso como escritor, uma vez
que de acordo com Figueiredo (2007, p. 58) esta obra transforma-o em celebridade
da noite para o dia, pois é uma verdadeira bomba que explode na sociedade do
Quebec. A autora descreve que esta é a primeira de uma série de dez livros que o
autor denomina autobiografia americana, são eles:
 Comment faire l'amour avec un Nègre sans se fatiguer (1985);
 Éroshima (1987);
 L'odeur du café (1991).
 Le goût des jeunes filles (1992);
 Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un
fruit? (1993);
 Chronique de la dérive douce (1994);
 Pays sans chapeau (1996);
 La chair du maître (1997);
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 Le charme des après-midi sans fin (1997);
 Le cris des oiseaux fous (2000).

Para Figueiredo (2007, p. 59), o conjunto de obras de Laferrière pode ser
considerado como autoficção, pois representa de maneira fragmentada cada
momento da vida do autor, dando uma intensidade narrativa com estilo, atmosfera e
linguagem diferentes. Sob ponto de vista semelhante, ressalta-se o que enuncia
Hanciau:
O escritor Dany Laferrière em sua narrativa traz do fundo do tempo
fatos passados cuidadosamente selecionados e agenciados, que se
transformam em narrativa instigante e coerente. Despreocupado com
a distinção entre teoria e literatura, ele justapõe os diversos meios de
expressão que compõem sua obra, caracterizada pela profusão
literária e semiliterária: autobiografia, autoficção, narrativas na terceira
pessoa, críticas literárias, jornais, entrevistas, programas de televisão,
filmes, entre outras formas que geram um texto totalmente
heterogêneo, desafio ao jogo intelectual, ao mesmo tempo que
provocação à leitura criativa. (2008, p. 58-59)

Já o pensador, filósofo e psiquiatra Frantz Fanon nasceu na Martinica em 1925,
na época que tropas da marinha francesa estabeleceram um regime opressivo na ilha
antilhana, que perdura até os dias atuais. Aos dezoito anos, fugiu como dissidente de
sua terra natal e alistou-se no exército de Charles de Gaullem, e durante a segunda
guerra mundial lutou pela França na região norte da África. Finalizado o conflito, Fanon
retorna à ilha caribenha, e neste período o filósofo conhece Aimé Cesáire,
personalidade que exerceu grande influência em sua formação (CABAÇO & CHAVES,
2004, p. 71). Em seguida, estudou medicina em Lyon, na França, se especializou em
psiquiatria e trabalhou em um hospital argelino, onde adquiriu experiência em sua
profissão e detectou os males da psicopatologia da colonização. Em 1952, publica
sua primeira obra intitulada Pele Negra, Máscaras Brancas, na qual analisa de que
forma a ideologia do colonizador europeu sobre a hierarquia entre as raças é
prejudicial aos negros, que são contaminados pelo pensamento eurocêntrico de que
os brancos são os detentores da inteligência, da moral e da beleza, e terminam
sentindo-se inferiores, buscando assim o branqueamento para melhorarem suas
condições na sociedade racista.
Em torno de 1964, fixou-se na Tunísia e retomou o ofício de psiquiatra
lecionando na universidade de Túnis, além desta ocupação, Fanon trabalhou como
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delegado do órgão oficial da Frente de Libertação Nacional (FLN), e, em 1959, publica
em Paris o livro L’An V de la Révolution Algérienne (O ano V da Revolução Argelina),
que foi reeditado com o título Sociologie d’une Révolution (Sociologia de uma
Revolução).
A obra icônica do autor, intitulada Os Condenados da Terra (1961) foi essencial
para o desencadeamento de manifestações de descolonização, foi escrita em uma
época que uma parte da África ainda estava sob o poder colonial (BERTENS, 2014,
p. 91) e desempenhou um papel crucial no processo de libertação
Os marginalizados e os excluídos do mundo entusiasmaram-se com a
ousadia e a firmeza com que esse médico de origem africana apontava
o dedo acusador aos países poderosos. À forma como radiografava a
sociedade colonial, expondo, com precisão cirúrgica, os tumores
ocultos sob as imaculadas vestes da civilização, articulava-se a terapia
radical preconizada: os colonizados, subjugados coletivamente pela
“violência atmosférica” que varre todos os regimes coloniais, só se
podem libertar pela ação violenta coletiva contra o colonialismo
personificado nos colonos. (CABAÇO & CHAVES, 2004, p. 69)

Fanon a escreveu após descobrir que estava com leucemia, mesmo doente,
não interrompeu seu trabalho de apoio à libertação dos povos africanos. O filósofo
faleceu em dezembro de 1961 em Washington. Três anos após sua morte, é publicada
em Paris a obra Pour La Révolution Africaine, que consiste em uma compilação de
textos do filósofo.
Diante dessa breve biografia dos autores, percebe-se que os dois quando
jovens tiveram que sair de seus países, ambos de população predominantemente
negra, em consequência de situações de opressão. Um em virtude de uma ditadura
imposta por um negro, e o outro por um regime implementado por soldados oriundos
da França, a metrópole dos países de origem dos autores no período colonial. Eles
viveram em seguida em locais de população preponderantemente branca, e
consequentemente sofreram com o racismo. Os dois são vozes do exílio em países
onde nunca estiveram totalmente integrados, tal como descreve Bhabha (1998, p.
138) se encontram no mundo ambivalente do “não exatamente/não branco”, e pelo
fato de transitarem entre as duas culturas, estão aptos a enxergar o que há de
problemático em ambas, especialmente em relação a questões de discriminação.
A partir das primeiras obras de ambos os autores, Como Fazer Amor com um
Negro sem se Cansar e Pele negra, Máscaras Brancas nesta seção, será utilizada a
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abordagem pós-colonial para elucidar a perspectiva de Laferrière e Fanon sobre o
racismo que vivenciaram.

3.1 O discurso pós-colonialista em Dany Laferrière

A obra de Dany Laferière (desde seu título provocante até o capítulo de
encerramento, que é uma reescrita da emblemática frase de Simone de Beauvoir: “A
gente não nasce negro, torna-se um”), consiste em um texto repleto de
demonstrações de comportamentos manifestados tanto pelo protagonista, como pelas
moças brancas com quem ele mantém relações sexuais, da dialética problemática
entre as raças branca e negra, bem como dos estereótipos atribuídos e fortemente
absorvidos pela sociedade canadense da época. O narrador demonstra-se consciente
em todo momento de sua condição socialmente construída de negro, este consegue
até mesmo algumas vantagens nas paqueras a partir das fantasias geradas por meio
de preconceitos atribuídos ao homem de cor, pois ser considerado exótico lhe serve
de afrodisíaco. Apesar da relação ser problemática, o estereótipo do negro garanhão
e viril lhe proporciona a obtenção do prazer
Laferrière, através de diferentes estratégias, explora em Comment
faire l'amour avec um nègre sans se fatiguer, a ideia de o conceito de
negro ser construído nas tramas da rede sociocultural da história
colonial. Seu narrador afirma ironicamente que, no fundo, o negro,
assim como o hambúrguer, é uma construção puramente norteamericana, mas o faz sem jamais recorrer a qualquer tipo de militância
panfletária a favor do negro ou contra o racismo. O autor nos mostra
que o processo identitário emergido deste confronto desigual é
complexo, plural e não pode ser visto sob um único ângulo; ele se
forma a partir de ideologias coletivas e fantasmas individuais,
produzindo sempre algo imprevisível. (HANDERSON, 2015, 544)

A análise de Handerson confirma a característica puramente social dos
estereótipos atribuídos à raça negra demonstrada de forma consciente na obra de
Laferrière, o narrador sabe que está sendo objetificado e ironiza, em diversos
momentos, as fantasias suscitadas pela cultura popular americana, como, por
exemplo, quando o personagem principal cita a revista National Geographic
(Laferrière, 2012, p. 100;138), que remete ao exótico e ao selvagem.
Levando-se em conta que a literatura sempre possui em si um discurso político
(BERTENS, 2014, p. 155), e reflete o tempo e espaço no qual o autor está inserido,
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bem como que a crítica pós-colonial se destina à preservação, à documentação da
literatura derivada de populações consideradas selvagens, primitivas ou incultas pelo
imperialismo, e ao resgate de fontes alternativas da força cultural de povos
colonizados, e também no reconhecimento das distorções produzidas pelo
colonialismo e ainda mantidas pelo sistema capitalista atual Bonnici (1998, p. 9), podese inferir que o livro de Laferrière se encaixa em uma literatura de cunho pós-colonial,
uma vez que esgota ironicamente os sentidos negativos atribuídos aos negros, de
forma que estes não sirvam mais como ofensa, mas, como método para ganhar força
frente à discriminação.
De acordo com entrevista concedida por Dany Laferrière à revista Callaloo,
sentimentos de piedade em relação a raças, camponeses, vítimas políticas, e
preconceitos não o interessam, e o deixaram com gosto de xarope na boca, o que de
fato ele considera relevante é o estilo americano, de esconder sentimentos por meio
de certa violência. Para o autor, a atitude subversiva de seu livro de estreia é fazer
com que os leitores, principalmente os racistas, saibam que os negros mantêm
relações sexuais com as filhas deles, e se divertem com isso (COATES, 1999, p. 912),
seu livro representa, assim, um verdadeiro escárnio contra aqueles que o
inferiorizaram por sua cor. O romance chama atenção para a forma como o racismo é
tratado, com muita ironia, aspecto que de acordo com Paula:
[...] proporciona uma sensação de superioridade e reverte a habitual
posição de ser considerado inferior, ingênuo, primitivo, elevando sua
auto-estima. A capacidade de rir, de si e do Outro, é poderosa, pois
transforma certas situações que poderiam gerar sentimentos
destrutivos, de autopiedade, medo ou inferioridade em prazer, e assim
distancia o sujeito que sofre de seu mal. [...] a ironia exerce um papel
fundamental na escrita de Laferrière. (2006, p. 409)

Assim, apesar do tema central do livro ser algo que geralmente é tratado com
seriedade, o autor o subverte e ao ironizá-lo faz o leitor refletir a seu respeito. Contudo,
sem transparecer militância ou vitimismo, e sim com muito bom humor. O relatado por
Paula no trecho anterior pode ser percebido na forma como o narrador
constantemente abusa da ingenuidade das moças brancas, que apesar de serem
educadas em instituições de renome, são facilmente enganadas por negros que usam
de estereótipos para conseguirem levá-las para cama.
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E dizer que mandam essas garotas para uma instituição séria (McGill)
para aprender a clareza, a análise e a dúvida científica. Elas são tão
contaminadas pela propaganda judaico-cristã que assim que falam
com um Negro, começam a pensar primitivamente. Para elas, um
Negro é muito ingênuo para mentir. Não é culpa delas, antes existiu a
Bíblia, Rousseau, o blues, Hollywood etc. (Laferrière, 2013, p. 102)

O narrador tira esta conclusão após uma garota, apelidada por ele de Miz Snob,
tentar diminuí-lo na frente de Miz Literatura. Então, ele resgata sua dignidade com
uma série de mentiras que ambas acreditam cegamente, expondo assim a
ingenuidade das moças W.A.S.P. As garotas aparentemente se comportam da
mesma forma que os colonialistas durante o tráfico negreiro, como se homens de cor
fossem desprovidos de inteligência, reforçando assim todo um arsenal de estereótipos
negativos em torno do negro. Entretanto, o protagonista no decorrer da história tira
vantagem dos preconceitos que o rodeiam.
Esse comportamento demonstrado pelo narrador representa o coletivo, e os
tipos tratados no romance, o Negro e a Branca se reconhecem coletivamente, o
comportamento de ávido paquerador de moças W.A.S.P., evidenciado por Velho, já
era uma característica dos homens Negros que migraram para Montreal antes dele.
Portanto, esta conduta pode ser destinada a se camuflar diante do grupo ao qual ele
é involuntariamente parte. Quanto a esse reconhecimento coletivo, é válido destacar
o trecho abaixo:
[...] o reconhecimento dos homens como sujeitos é dependente da
capacidade de eles se porém ou, ainda, de se identificarem com o que
não se submete mais aos contornos auto-idênticos de um eu com seus
protocolos de individuação. Se lembrarmos da mimesis como
operação de identificação com uma natureza pensada como figura do
negativo, podemos compreender a maneira em que tal
reconhecimento se articula. (SAFATLE, 2005, p. 38)

O ato de estar sempre à procura de mulheres brancas para se relacionar
representa uma atitude mimética, pois é comum ao exilado negro dar continuidade ao
comportamento de seus semelhantes, homens de cor que saíram de suas terras
natais e ao se encontrarem em um país onde a população de pele branca é
predominante, estes se veem diante da possibilidade de uma revanche pela forma
precária como a sociedade colonial do país receptor os trata. Diante disso, o narrador
descreve uma situação que para ele é comum
[...] Ontem à noite, eu estava em um bar do centro. Ao meu lado tinha
um Negro e uma Branca. Eu conhecia o cara. Tudo normal, a não ser
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pelo fato de que ele dizia à garota que gostava de carne humana, que
vinha da selva, que seu pai era o grande feiticeiro do vilarejo. Bom, já
sabemos a história. Eu fiquei vendo a garota balançar a cabeça em
êxtase diante de um espécime verdadeiro, o homem primitivo, o Negro
segundo a National Geographic, Rousseau e Companhia. Conheço
muito bem esse cara e sei que ele vem não da selva, mas de Abidjan,
uma das grandes cidades da África que ele morou muito tempo na
Dinamarca e na Holanda antes de se estabelecer em Montreal. É
alguém urbano e ocidental. Mas isso, ele não admitirá diante de
nenhuma Branca nem por todo marfim do mundo. Diante do Branco,
ele quer passar por Ocidental, mas diante de uma Branca, a África
ainda funciona como uma reserva sexual. (LAFERRIÈRE, 2012, p.
138)

A coletividade da busca por mulheres brancas é representada cruamente pelo
trecho destacado. Porém, conforme propõe Fanon (2008, p. 156-157), cabe ao próprio
negro se libertar da alienação e da procura pelo branqueamento. Aparentemente, o
personagem de Laferrière é consciente de sua condição, e a publicação de seu
romance denuncia a hipocrisia da sociedade canadense, trazendo à tona o debate em
torno da objetificação sexual do negro, e esgotando todos os estereótipos atribuídos
pelos colonialistas. Esta atitude de deboche de frente ao racismo existente em
Montreal transparece que o protagonista está em processo de descolonização e
tomada de consciência.

3.2 Frantz Fanon e o problema racial

O racismo, como mencionado anteriormente, é uma experiência em comum
entre pessoas que manifestam o fenótipo negro, principalmente se estas viveram em
locais subjugados pelo colonialismo ou nas metrópoles dos países colonizadores. O
preconceito racial e a colonização estão intimamente ligados, pois este serviu para
legitimar as mais diversas atrocidades cometidas ao retirar a condição humana de
pessoas de cor, ou mesmo de etnias diferentes, como no caso dos árabes e dos
asiáticos (BERTENS, 2014, p. 92; CABAÇO & CHAVES, 2004, p. 69; MUNANGA,
2004, p. 22).
Em sua obra intitulada Pele negra, máscaras brancas, a qual fora rejeitada para
a obtenção do título de doutor do filósofo:
[...] Fanon faz reflexões sobre a alma do negro, ou seja, ele enfoca a
psique negra. Ela é importante para a compreensão das marcas
psicológicas e sóciais-históricas do racismo na identidade de uma
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população. Porque é uma obra que, apesar de retratar a psique do
negro antilhano, serve para o caso de qualquer negro, especialmente
nas Américas, por trabalhar as relações inter-raciais, além dos
maléficos causadas pelo mundo eurocêntrico à criança negra. Ela nos
ajuda também a conscientizar e refletir sobre etnia, racismo e
negritude. É fundamental para entender o processo de alienação
sofrido pelo negro no mundo. O autor coloca em cena algo que até
então estava nos bastidores sobre o difícil processo de construção e
reconstrução da identidade. (HANDERSON, 2007, p. 21)

Dessa maneira, a temática discutida por Fanon pode ser aplicada à experiência
de vida de qualquer negro, principalmente aqueles que sofreram como o racismo de
forma direta, como é o caso de Dany Laferrière. O negro descobre sua cor a partir do
contato com sociedades que permitem a ocorrência do racismo e a distinção de seres
humanos pelo fenótipo. Ainda de acordo com Handerson (2007), é válido ressaltar
que o alvo do filósofo não é o homem branco, este em si não é o principal responsável
pela propagação do racismo, e sim o colonialismo, para o qual a discriminação racial
serve como justificativa para a inferiorização de povos adversos aos das metrópoles.
O autor propõe, inclusive, que o negro se liberte de seus complexos e passe a tender
para o universalismo inerente à condição humana (FANON, 2008, p. 27).
Frantz Fanon talvez tenha sido um dos intelectuais que mais
prematuramente conseguiu registrar o modo pelo qual os sujeitos
imaginam ser o outro e, com isso, desalinham suas posições
identitárias. Ele recorre ao conceito de contigüidade para fazer a crítica
à fixidez e incomunicabilidade atribuída aos lugares do negro e do
branco, pois, segundo o autor, branco e negro constituem duas
identidades que se articulam e encenam em absoluta relação. (...) O
romance de Mayotte Capécia Je suis Martiniquaise é a matéria-prima
sobre a qual Fanon se debruça para demonstrar que o desejo de
brancura do negro antilhano se realiza no imaginário. Ao descrever
Mayotte, Fanon percebe que ela modifica a sua identidade de negra
ao descobrir que sua avó é branca. (...) nem negros nem brancos têm
existência própria, mas são categorias inventadas no período colonial.
(ROSA, 2004, p. 3)

Em suma, a classificação negro e branco possui uma profunda relação com o
colonialismo, e esta contiguidade descrita pela autora como uma das características
da análise realizada por Fanon reforça a relação representada no livro de Laferrière,
que demonstra que estas categorias de cor formam tipos que manifestam um
comportamento determinado pela cultura do local onde habitam, ou onde passaram a
habitar, como no caso dos negros que migraram para países de população
predominantemente branca, o que torna o relacionamento com a mulher clara
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explosivo. E no caso da negra, que se encontra em uma posição duplamente
subjugada, estar associada a uma pessoa branca se torna um mecanismo de
ascensão.
Em seu discurso intitulado Racismo e Cultura, proferido no 1º Congresso dos
Escritores e Artistas Negros, realizado em Setembro de 1956 na cidade de Paris,
Fanon tratou o preconceito racial como um aspecto cultural, pois o racismo continuou
vigente mesmo após ser refutado no âmbito científico e racional, e levando em conta
que a cultura é como um conjunto de comportamentos nascidos a partir da interação
do homem com a natureza e com seus semelhantes (FANON, 1980, p. 36). O autor
enfatiza que há culturas com discriminação de cor e outras sem. Este reforça, mais
uma vez, que o racismo está diretamente ligado à colonização (Ibidem, p. 44). Em
suma, o preconceito racial é um método pelo qual a metrópole legitima a ocupação de
outros países.
É, vimo-lo, uma disposição inscrita num sistema determinado. E o
racismo judeu não é diferente do racismo negro. Uma sociedade é
racista ou não o é. Não existem graus de racismo. Não se deve dizer
que tal país é racista, mas que não há nele linchamentos ou campos
de extermínio. A verdade é que tudo isso, e muito mais, existe como
horizonte. Estas virtualidades, estas latências, circulam dinâmicas,
inseridas na vida das relações psico-afectivas [sic], económicas...
(Ibidem, p. 45)

Em suma, a hostilidade praticada contra pessoas de diferentes cores, etnias ou
mesmo religiões recai sobre o psicológico daqueles que a sofrem, mesmo quando a
violência física é ausente, em uma sociedade racista prevalece a agressão cultural,
que afeta a psiquê de seus alvos, e que gera, dentre outros problemas, o ocorrido com
o protagonista do livro de Laferrière, que assimila o preconceito racial e apresenta o
desejo de se alienar, e consequentemente deixar de ser negro, mas é incapaz de
imaginar que o branco manifeste a mesma vontade de mudar de cor.

Wieviorka, em O espaço do racismo, observa que o conceito de raça
(em si mesmo duvidoso) foi infinitas vezes invocado como explicação
de supostas hierarquias psíquicas e culturais entre os homens, e
infinitas outras desmentido pela ciência; no entanto, volta e meia a
questão ressurge como do ponto zero. Poder-se-ia pensar que ela
ressurge porque é, em algum nível, pertinente, mas esse nível é bem
outro que o biológico: trata-se do “obscuro conhecimento dos fatores
e fatos psíquicos do inconsciente”, que Freud mencionava a propósito
do supersticioso e do paranoico e que implica o reconhecimento da
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existência de um determinismo inconsciente das ações humanas.
(LANDA, 1998, p. 76)

A autora aponta que a divisão de seres humanos em raça é perpetuada e
consolidada no inconsciente de determinada sociedade, como um aspecto cultural
que afeta a psique daqueles que propagam e que sofrem com o racismo. Para Fanon,
a manifestação da vontade de tornar-se branco só ocorre em sociedades que
permitem, e que possuem um ambiente propício para a ocorrência do racismo, como
se pode verificar no trecho de Pele Negra, Máscaras Brancas a seguir:
Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é
que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de
inferioridade, em uma sociedade cuja consistência depende da
manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a
superioridade de uma raça; é na medida exata em que esta sociedade
lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica.
(FANON, 2008, p. 95)

Estereotipado e complexado, o negro deseja libertar-se, e por essa razão quer
tornar-se branco, e em alguns casos com a finalidade de atingir seu objetivo ele usa
da dominação de moças brancas para deglutir a cultura ocidental e sentir-se branco.
“O desejo absoluto é antropofágico, incorporar e ser incorporado realiza o fantasma
da fusão completa dos opostos, da unidade impossível” (PAULA, 2006, p. 411). Em
sua obra, Fanon relata que uma atitude comum de seus conterrâneos que visitam a
Europa pela primeira vez é a de ir até prostíbulos para imediatamente ter relações
sexuais com uma mulher branca. E, dessa maneira, dominar metaforicamente o
colonizador. Esta característica comportamental do antilhano permeia a obra de
Laferrière, já que a principal missão do protagonista durante toda a história é deflorar
estas mulheres e se apossar da suposta superioridade da cultura branca. Velho
perpetua, então, o estereótipo descrito por Fanon ao mesmo tempo que debocha da
ingenuidade da raça branca que ainda vê no negro um selvagem, tal discriminação
consiste em uma violência de pensamento contra a própria capacidade de pensar
(LANDA, 1998, p. 73). O protagonista deixa claro quais são suas razões, e transparece
uma enorme insatisfação com as condições sociais e econômicas que lhe foram
impostas em virtude de sua cor. A atitude de Velho consiste em uma vingança
anticolonial que reflete o pensamento e o comportamento coletivo de outros negros,
considerando que o personagem ao interagir com seus semelhantes, identifica neles

55

as mesmas características comportamentais, e a estratégia similar de utilizar o exótico
como afrodisíaco (LAFERRIÈRE, 2012, p. 138), legitimando o descrito por Fanon.
Em suma, a principal obra do filósofo martinicano sobre a temática racial propõe
uma reflexão sobre o comportamento dos tipos negro e branco, para o autor quem
cria o inferiorizado é o racista (FANON, 2008, p. 90), e o negro que aceita esta
condição subalterna torna-se também um mistificador de seus semelhantes. Ao
concluir, Fanon ressalta que para que haja a verdadeira comunicação entre os dois
tipos mencionados, estes devem se afastar das vozes desumanas de seus ancestrais,
que perpetuam a hierarquização pela cor, para que seja iniciado um processo de
desalienação em prol da liberdade (FANON, 2008, p. 191), da eliminação dos
estereótipos de forma seja reconhecida somente a condição humana de todos.

3.3 A dialética entre o racial e o sexual

Como visto anteriormente, o ato sexual é ilustrado no texto de Laferrière com
certa ironia, tendo em vista que o protagonista o utiliza como instrumento para
compensar o racismo contra o homem negro.
Se o desejo é o verdadeiro motor da história, o famoso desejo da carne
do patrão, o sexo, poder-se-ia retificar todavia esse propósito
acrescentando ainda: é a carne do escravo que carrega a da
amante/proprietária no turbilhão da história, fazendo-a decair de sua
condição. O prazer oferecido, tomado com apetite, compartilhado e
celebrado sem contenção, transgride as velhas barreiras da idade, da
cor, da categoria social e da cultura. (HANCIAU, 2008, p. 71)

O trecho acima demonstra que racial e o sexual possuem profunda associação,
principalmente porque, ao se relacionar com uma branca o negro ascende na escala
dos valores ocidentais, enquanto a branca, que também é coisificada pelo negro,
desonra sua imagem diante de seus semelhantes de cor. Sobre esta relação entre
sexo e raça, destaca-se o capítulo intitulado “A roleta do tempo ocidental”, no qual o
protagonista da obra de Laferrière reclama que o momento está ruim para um negro
paquerador no Canadá, pois, nos primeiros anos da década de 1980, contexto em que
se passa a história do livro, o movimento da negritude abrandou e o Jazz, estilo
musical desenvolvido pela comunidade negra, não fazia mais sucesso como antes.
Em decorrência destes fatos, o negro deixou de ser prioridade na escolha das moças
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brancas quebequenses. Após o sucesso dos homens de cor na preferência das
referidas mulheres, os indivíduos de origem indígena, conhecidos como os Pelevermelha, são os que passaram a ser os favoritos entre as W.A.S.P. Como a presença
dos índios era incomum nas universidades, estas garotas disputavam a atenção
daqueles que conseguiam encontrar, porém, após um surto de doenças sexualmente
transmissíveis, o establishment canadense tratou de expulsar os Pele-vermelha de
volta para suas respectivas tribos, nas quais eles poderiam continuar com o genocídio
indígena empreendido pelos colonizadores. E por fim, cuidaram da saúde das
mulheres brancas para estancar o avanço das doenças contraídas dos índios.
Em seguida, o que passou a ser moda entre as W.A.S.P. foram os orientais,
chamados de amarelos pelo protagonista. De acordo com o narrador, a música do tipo
Disco, em voga em meados da década de 1970, combinava mais com os orientais
que com os negros, consequentemente as moças brancas passaram a preferir os
japoneses, os quais são descritos como limpos, pequenos e portáteis. Diante desta
modificação constante de preferências entre as raças, o homem negro encontrava-se
desvalorizado no início da década de 1980, no entanto, como se trata de uma roleta
no “cassino das transas” (LAFERRIÈRE, 1985, p 19), em que estas mulheres podem
optar de forma sazonal suas preferências pelas raças que consideram exóticas aos
olhos da elite W.A.S.P., a situação pode mudar.
O trecho de maior destaque no referido capítulo trata da explosiva relação
sexual entre o negro e a branca, tendo em vista que a raça negra foi a mais
estigmatizada entre as que fazem parte da tal “roleta”, e que foi definida como inferior
pela ciência iluminista, a qual ajudou a apoiar o discurso defensor da escravidão
baseada no fenótipo negro, inclusive por notáveis filósofos tais como Kant e Voltaire
(HOFBAUER, 2006, p. 123). O protagonista expõe que o ato sexual entre as raças
negra e branca é como uma vingança pelos estigmas históricos desta relação
problemática, após, ele descreve como os negros chamaram a atenção das brancas
por meio das manifestações dos Black Panthers6, ele constata:
[...] Transar com um negro é transar diferente. A américa ama trepar
diferente. A vingança negra e a má consciência branca juntas na
cama, isso dá uma noite daquelas! Em todo caso, foi preciso quase
arrancar dos dormitórios negros aquelas garotas de bochecha rosadas
e cabelos loiros. O grande Negro do Harlem transa até não poder mais
6Partido

dos Panteras Negras fundado na década de 1960, tinha como objetivo lutar pela liberdade dos
negros e pelo pagamento da dívida histórica dos séculos de exploração branca.
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com a filha do Rei do Tédio, a mais branca, a mais insolente, a mais
racista do campus. O grande Negro do Harlem tem o delírio de enrabar
a filha do proprietário de todos os barracos insalubres da 125º (seu
bairro), trepando com ela por todos os consertos que o safado do pai
dela jamais fez, fornicando com ela pelo horrível inverno do ano
passado que matou seu irmão mais novo de tuberculose.
(LAFERRIÈRE, 1985, p 19)

A má consciência mencionada pelo protagonista pode ser interpretada como a
falta de alteridade da raça branca, que leva estas pessoas a não perceberem o negro
como um ser humano com as mesmas capacidades e o respeitarem em sua plenitude
e dignidade. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano. (FANON, 2008,
p. 27) tratando os demais como exóticos e usando-os para obter prazer como uma
forma de afronta e rebeldia. Por outro lado, o negro também utiliza as moças brancas
como um objeto da vingança que ele não pode empreender contra seus reais
problemas. Em uma sociedade na qual, em decorrência do racismo, as oportunidades
destinadas aos negros são sempre inferiores, estes acabam tendo que se esforçar
além dos demais e trabalhar em condições desumanas para conseguirem sobreviver.
A problemática da relação do negro com a branca evoca o arquétipo da circunstância
missionária representada no trecho destacado, tendo em vista que as ações do
personagem perseguem a concretização de um objetivo de compensação pelo
sofrimento de sua raça, de seus companheiros de cor. Então, por meio do ato sexual
ambos atingem a satisfação de missão cumprida, a branca pela insolência e pelo
desafio, o negro pelo prazer proporcionado pela vingança.
Sobre esta relação problemática, destaca-se que ela se estende à atitude dos
negros recém chegados aos países europeus:
Revoltados com este humilhante ostracismo, negros e mulatos da
plebe, desde que chegam à Europa, só têm um pensamento: saciar a
fome que têm da mulher branca. A maior parte deles e, principalmente,
os de pele mais clara, chegam frequentemente ao cúmulo de renegar
seu país e sua mãe, e lá se casam, menos por sentimento do que pelo
desejo de dominar a europeia, apimentados por um certo prazer
orgulhoso de revanche. (FANON, 1998, p. 73, apud MARAN, 1947, p.
185)

Este trecho demonstra um pensamento que, de acordo com Fanon, alcançou
grandes proporções na comunidade negra. O desejo de se tornar branco por meio de
uma relação com uma branca, e, assim, transformar-se em um ser digno de um status
superior, de ver efetivada a vingança contra aqueles que os subjugaram. O parágrafo
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destacado confirma o caráter missionário da relação entre as raças, com objetivos
diferentes, porém demonstra uma atitude semelhante ao que foi representado no texto
de Laferrière, pois há uma razão além do desejo para a preferência dos negros em se
relacionarem com moças brancas. Em nenhum momento no decorrer da história,
Velho transparece ter interesse em uma mulher negra, e somente a menciona para
colocá-la como a última na hierarquia de raças, e que, por esta razão, tem a obrigação
de servir e dar prazer ao negro. Nos trechos analisados, a plenitude e a satisfação
proporcionada pela vingança ou pela anuência do amor branco só podem ser
alcançadas por meio do relacionamento carnal do negro com uma branca, no qual é
possível estabelecer uma relação de dominação.
Seria admissível, talvez, um negro amar uma branca sem a interferência
dessas questões raciais? Ou vice-versa? Provavelmente não em sociedades racistas,
considerando que a cobrança se dá mais a partir de circunstâncias externas ao casal,
as marcas da colonização e da escravidão deixarão pegadas difíceis de serem
apagadas. A esse respeito, Hamilton (1999, p. 17) diz que não há como fugir do
passado colonial, ele será sempre perceptível na rotina dos des-colonizados, que
devem conviver no presente com as mazelas restantes do colonialismo, e para o
negro, especialmente, de sua condição de inferioridade diante do branco tão reforçada
no período da escravatura, e, após, como visto anteriormente, reafirmada por aqueles
que defendiam teorias em prol da supremacia branca.
Ao aprofundar no capítulo de Laferrière, percebe-se que há a manifestação do
ódio, especialmente motivado pelas injúrias sofridas em consequência do racismo.
Esse intenso conflito entre as raças pode ser apreciado no trecho a seguir:
O ódio sexual é mais eficaz que o amor. [...] A última guerra em solo
americano. Ao lado dessa guerra entre sexos de cores diferentes, a
da Coréia foi uma briguinha sem importância. E a guerra do Vietnã,
uma brincadeira sem impacto no curso da civilização judaico-cristã. Se
você quer um resumo da guerra nuclear, ponha um negro e uma
branca na mesma cama. Mas hoje isso acabou. Estivemos à beira da
destruição total sem perceber. O negro era a última bomba sexual
capaz de fazer explodir o planeta. E ele está morto. (LAFERRIÈRE,
1985, p. 19)

O narrador por meio do uso de hipérboles proporciona ao leitor uma noção do
quão explosiva e significativa é a relação sexual entre as raças. A comparação com
cenários de guerra dá a sensação de que o sexo entre a branca e o negro, da forma
como está colocado no livro de Laferrière, é extremamente destrutivo para ambos,
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pois o ódio intenso e a vingança empreendida pelo ato sexual não irão mudar a forma
como o negro é visto na sociedade, e somente conferirão uma autossatisfação
momentânea. Já a rebeldia manifestada pelas W.A.S.P. em se relacionarem com
aqueles que são considerados exóticos, apenas reforça os estereótipos racistas e
objetificam o homem negro na sociedade ambivalente. Tal como descreve Bhabha
(1998, p. 138). A pele negra se divide sob o olhar racista, deslocada em signos de
bestialidade, de genitália, do grotesco, que revelam o mito fóbico do corpo branco
inteiro, não-diferenciado.
É válido ressaltar que a relação entre o negro e a branca não é errada, e a
intenção nesse trabalho não é de nenhuma forma propor que devem haver somente
relacionamentos intrarraciais, mas, sim, destacar que a forma com que a relação está
descrita no livro de Laferrière e de Fanon não leva ao crescimento social e a igualdade,
e não traz a evolução da dita “má consciência” branca, e nem mesmo anula a
existência do racismo.
No final do trecho destacado do livro de Laferrière, o protagonista fala da morte
do negro no meio da roleta de preferências da mulher branca. O homem de cor, nos
tempos de escravidão, se fosse pego com uma branca, poderia ser capado, e, no
momento em que o texto foi escrito, o negro está castrado de outra forma. Afinal, sem
a permissão da branca para obter a cópula da vingança, não será possível
empreender a missão de autossatisfação tão desejada pelo narrador.
Tanto Fanon quanto Laferrière tratam da questão da cor da pele sem vitimismo,
contudo o primeiro nega o estereótipo do negro que precisa dominar uma branca como
revanche da colonização. Sua análise permite compreender como a questão da má
consciência presente em ambos atrapalha a forma com que o negro é representado
na sociedade, e que, se o homem de cor aceita esse papel, logo ele está condenado
a tentar igualar-se ao branco. Apesar do personagem principal da obra de Laferrière
ser dotado de elevada inteligência, e de ele ter consciência de que a branca o enxerga
como um ser ingênuo, inferior a ela na hierarquia de cores imposta pelos
colonizadores escravocratas, o protagonista reforça o estereótipo do negro garanhão
como forma de obter prazer e realização pessoal.
Sem querer falar de catarse coletiva, seria fácil demonstrar que o
preto, irrefletidamente, aceita ser portador do pecado original. Para
este papel, o branco escolhe o negro, e o negro, que é branco, também
escolhe o negro. O negro antilhano é escravo desta imposição cultural.
Após ter sido escravo do branco, ele se auto-escraviza. O preto é, na
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máxima acepção do termo, uma vítima da civilização branca. Não é
portanto surpreendente que as criações artísticas dos poetas
antilhanos não tragam uma marca específica: eles são brancos.
(FANON, 2008, p. 162)

O argumento de Fanon é de que o próprio negro aceita sua condição,
principalmente ao focar-se em se deitar com moças brancas para obter a satisfação
pessoal e da sensação de poder que tal ato pode propiciar. Dessa forma, o negro
torna-se mais uma vez escravo, tanto de si mesmo como do branco, em função da
assimilação da cultura ocidental e do racismo propagado por esta.

3.4 A assimilação do racismo

A alienação do negro que deseja mudar de cor, é representada no capítulo
intitulado “Como uma flor na ponta do meu pau negro”, do livro de Laferrière, quando
o protagonista se questiona sobre a existência de uma psicanálise possível da alma
negra, como se observa no trecho

[...] Eu pergunto ao senhor, Dr. Freud. Quem poderia compreender o
dilaceramento de um Negro que quer a qualquer preço tornar-se
branco, sem romper com suas raízes? Será que você conhece um
branco que deseja, assim, de repente, tornar-se Negro? (Laferrière,
2012, p. 68)

Este fragmento demonstra a aspiração do personagem principal em tornar-se
branco. O problema racial é uma das heranças mais marcantes da colonização,
considerando que uma série de preconceitos foram definidos, de acordo com Memmi
(1977, p. 77), por meio da mitificação das características dos colonizados, a qual lhes
concedeu os mais variados estereótipos negativos, tais como a de preguiçoso,
incapaz de cuidar de si mesmo e de sua nação, miserável, selvagem e ingrato com o
colonizador. Por vezes, esses adjetivos são assimilados pelo colonizado, que chega
a se perguntar se o colonizador tem de fato a razão e por isso deve usufruir de uma
diversidade de benefícios. O homem negro ao desejar tornar-se branco pretende
tornar-se livre dos preconceitos que lhes foram forçados pela colonização, a cor não
é o fator mais importante, mas, sim, os privilégios que esta mudança pode lhe conferir.
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Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é
que vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de
inferioridade, em uma sociedade cuja consistência depende da
manutenção desse complexo, em uma sociedade que afirma a
superioridade de uma raça; é na medida exata em que esta sociedade
lhe causa dificuldades que ele é colocado em uma situação neurótica.
(FANON, 2008, p. 95)

Dessa maneira, Fanon confirma que a vontade de mudar de cor só ocorre
quando o contexto social reforça a supremacia de determinada raça, portanto é
possível inferir que o personagem Velho, apesar de residir em um local cosmopolita,
sofreu com o racismo da sociedade quebequense, o que teve como consequência a
obsessão em tornar-se banco.
Frantz Fanon, ao continuar sua investigação acerca dos temas raciais sob o
ponto de vista psiquiátrico, propõe uma libertação do negro dos arsenais gerados no
seio da situação colonial (FANON, 2008, p. 44). No primeiro capítulo da obra Pele
Negra, Máscaras Brancas, intitulado “O negro e a linguagem”, Fanon relata uma
situação em que um padre branco fala com um homem negro como se ele fosse um
selvagem, utilizando propositalmente a língua francesa de maneira errada e dizendo:
“Você porque deixar grande savana e vir com gente?”. Em seguida, este é respondido
por seu alvo em perfeito francês, o negro, então, provou que se apropriou
adequadamente da língua do colonizador. O autor ressalta que essa conjuntura é
comum entre os negros que vivem na França, e que ao falar dessa forma, denominada
como Petit Négre7, a intenção do padre foi a de colocar o negro em “seu devido lugar”,
em sua categoria de selvagem e de inferioridade, pois, para aqueles que se encontram
em uma posição superior na hierarquia das raças, o homem negro “não tem cultura,
não tem civilização, nem um longo passado histórico” (FANON, 2008, p. 46). O homem
de cor é coisificado, o colonizador o reduz a uma condição não humana, com a
finalidade de justificar toda forma brutal de dominação.
Diante da situação exposta por Fanon, é compreensível a intenção em tornarse branco manifestada pelo protagonista da obra de Laferrière, afinal, apesar dos
aspectos negativos conferidos pelo colonizador serem mentirosos, e terem como
propósito justificar a dominação, eles perseguirão o personagem em todas as suas
relações sociais, haja vista que conforme preconizado por Memmi (1977, p. 68): é
importante que o racismo esteja presente em todos os aspectos da colonização, pois

7Forma

simplificada do francês utilizada nas colônias.
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ele é o principal elo que une colonialista e colonizado. Deste modo, mesmo que Velho
não tenha tido sua origem relatada no decorrer da história, este manifesta o fenótipo
de um homem de raízes africanas, o que, na perspectiva de um colonialista, é o
bastante para torná-lo insignificante. Por conseguinte, o racismo é a principal ligação
entre o colonizador e colonizado, que conserva a hierarquização entre eles. Mesmo
sob a cultura da sociedade ocidental na qual a mulher é tratada como um ser inferior
ao homem, quando se trata da mulher branca, a cor lhe confere um patamar superior
ao negro, na escala das raças ela se encontra abaixo do branco e acima do homem
de cor, sendo esse último aquele que tem a obrigação de satisfazê-la sexualmente.
Ao procurar o negro para suas aventuras sexuais, a mulher branca o transforma,
então, em um objeto.
O racismo está profundamente relacionado à colonização e os resquícios da
escravidão repercutem na sociedade até os dias atuais, o que pode eventualmente
gerar a assimilação do racismo, pois o negro, ao internalizar e inconscientemente
tomar como verdade as acusações negativas do colonizado, pode desejar modificarse e libertar-se dos estereótipos estabelecidos em benefício da dominação ocidental.
O racismo consiste em um conjunto de comportamentos e reações adquiridas desde
a meninice, e manifestados espontaneamente por meio de palavras e gestos que
engendram a postura colonialista (Memmi, 1977, p. 69).
Memmi evidencia que o preconceito racial é algo adquirido socialmente desde
a infância e que está onipresente nas condutas da sociedade, é considerável então
que não somente o branco conheça desde cedo esse comportamento, mas que os
negros também devem sofrê-lo já muito pequenos, o que contribui para que esse
pensamento seja assimilado e perpetuado por eles, deixando-os mais vulneráveis a
se sentirem inferiores. Com essa atitude racista, o colonizador tomou não somente as
terras, o corpo, a cultura e as riquezas do colonizado, mas também a condição de ser
humano. Logo, tornar-se branco, possibilitaria ao personagem de Laferrière sair da
categoria de selvagem que lhe foi imposta e subir na escala dos valores judaicocristãos.
Após questionar-se sobre a possibilidade de um branco manifestar a vontade
de tornar-se negro, o personagem de Laferrière prossegue devaneando que “Talvez
existam alguns, mas é por causa do ritmo, do jazz, da brancura dos dentes, do
bronzeado eterno, do fun negro, da risada aguda. Falo de um branco que quisesse
ser negro, só por ser”. (2012, p. 68). O trecho destacado salienta e reforça o
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estereótipo do colonizado preguiçoso, pois os aspectos que poderiam ser desejáveis
em um negro estão todos ligados ao lúdico, como se o homem de cor vivesse somente
para se divertir e curtir a vida, diante deste sentimento manifestado pelo personagem,
é válido ressaltar o que diz Handerson (2007, p. 27-28):
O Negro torna-se, então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de
uma mentalidade pré-lógica. E, como o ser humano toma sempre o
cuidado de justificar a sua conduta, a condição social do negro
derivava dos seus pretendidos caracteres menores. No máximo, foram
reconhecidos nele os dons artísticos ligados à sua sensibilidade de
animal superior. Tal clima de alienação atingirá profundamente o
negro, em particular o instruído, que tem assim a ocasião de perceber
a idéia do mundo ocidental sobre ele e seu povo. Na seqüência, perde
a confiança em suas possibilidades e nas da sua raça, e assume os
preconceitos criados contra ele. É nesse contexto que nasce a
negritude.

Em suma, o negro é tratado como se não dispusesse de características dignas
de serem valorizadas pela cultura ocidental, tal como a inteligência, a polidez e a
moral, e a partir do momento que estes traços são percebidos em um negro, o
colonialista os justifica como consequência da internalização da cultura do branco.
Após, o protagonista fala sobre a possibilidade de um branco querer ser negro sem
nenhuma razão. Contudo, as vantagens de tornar-se negro relatadas pelo narrador,
além de estarem atreladas ao primitivo e ao lúdico, não são suficientes para se
compararem aos privilégios que um homem de cor poderia obter ao transformar-se
em branco em uma sociedade racista. É válido destacar que nem todos os brancos
são preconceituosos ou perpetuam o comportamento colonial, e os que são e fazem,
da mesma forma que os negros, se manifestam dessa maneira em consequência de
todo um arsenal social que estigmatiza e perpetua o sofrimento daqueles que
possuem o fenótipo com grande concentração de melanina.
Eu queria ser branco. Bom, digamos que não de uma maneira
totalmente desinteressada. Gostaria de ser um Branco melhorado. Um
branco sem complexo de Édipo. [...] Se eu me tornasse, de repente,
Branco, aqui, só por querer, o que aconteceria? Não sei. A questão é
muito séria para fazer suposições. Eu veria os negros nas ruas e
saberia o que eles pensam quando veem um branco. Eu não gostaria,
de forma alguma, que alguém me olhasse com tanta cobiça nos olhos.
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 68)

Independente da aspiração em clarear-se, o personagem não demonstra
possuir sentimentos de inferioridade, afinal, de acordo com o trecho destacado, um
branco que sabe como é ser negro tem uma consciência diferente, aperfeiçoada, a
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ânsia de mudar de cor parte das vantagens que isso poderia proporcionar na visão da
sociedade que ele reside. O personagem reconhece a seriedade da questão e trata
como coletivo o desejo pelo branqueamento, ou seja, ele não é o único negro que se
sente desta maneira, enfim, sendo o racismo um legado da colonização, ele engloba
todos aqueles que são herdeiros dos que foram subjugados no período colonial, tal
como afirma Memmi (1997)

Toda opressão, na verdade, visa globalmente um agrupamento
humano, e, a priori, todos os indivíduos enquanto membros desse
grupo são por ela atingidos anonimamente. [...] A acusação racista,
levantada contra os colonizados, só pode ser coletiva, e todo
colonizado sem exceção deve por ela responder (p. 71).

As considerações de Memmi confirmam a legitimidade e a coletividade do
desejo manifestado por Velho, tendo em vista que os negros experimentam o racismo
derivado do colonialismo desde muito cedo. Então, é possível e compreensível que
todos manifestem a vontade de se verem livres das características de subalternidade
que lhe foram conferidas injustamente, de forma que o branqueamento se apresente
como a única solução de todos os seus problemas.
Fanon (2008, p. 95), ao analisar o sonho de um negro que vira branco, constata
que para que um homem de cor manifeste esse tipo de desejo ele deve viver em uma
sociedade que ocasione o complexo de inferioridade do negro, e que confirme
constantemente a superioridade da raça branca, causando-lhe dificuldades e gerando
neuroses. Diante do exposto, é possível supor que a sociedade canadense dos anos
1980, em que vivia o personagem principal da obra de Laferrière, apesar de assumir
uma postura multicultural, sustentava a supremacia da raça branca, bem como que o
sentimento revelado por Velho é resultado natural desse fator. Ao prosseguir com a
análise, Fanon relata que a aspiração em mudar para a cor branca é uma resposta do
subconsciente, e que aqueles que a manifestam devem compreender o
funcionamento desses estereótipos racistas, com a finalidade de agir e contribuir para
a mudança das estruturas sociais, pois, se o próprio negro não mudar de
posicionamento e assumir uma postura que questione essa idiossincrasia, nada irá
mudar. Em outros termos, a libertação das correntes impostas pelo colonialismo deve
partir principalmente do próprio colonizado.
Ao associar o trecho supracitado da obra de Laferrière com uma anedota do
livro de Fanon, presente no início do capítulo “O homem de cor e a branca”, percebe-
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se que o autor ilustra como a relação sexual com mulheres brancas permite ao negro
a proximidade com a sensação de branqueamento, segue o trecho em questão

Da parte mais negra de minha alma, através da zona de meias-tintas,
me vem este desejo repentino de ser branco.
Não quero ser reconhecido como negro, e sim como branco.
Ora — e nisto há um reconhecimento que Hegel não descreveu —
quem pode proporcioná-lo, senão a branca? Amando-me ela me prova
que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco.
Sou um branco.
Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à plenitude...
Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca.
Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da
civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. (FANON,
2008, p. 69)

Ao concluir a anedota, o autor afirma que o argumento exposto por ela é
legítimo, tendo em vista que já foi incorporado pelo pensamento coletivo da
comunidade negra. Este trecho expõe que a relação sexual com uma mulher branca
é uma forma do homem negro adentrar na cultura ocidental e se apropriar
momentaneamente das vantagens que isso pode propiciar. Ao se relacionar com uma
branca, ele se liberta de todos os estereótipos racistas impostos pela sociedade e
eleva-se a uma condição mais humana.
Prosseguindo com o capítulo “O homem de cor e a branca”, do qual a anedota
supracitada foi destacada, Frantz Fanon, para tentar entender a problemática relação
entre as raças, inicia a análise de um romance autobiográfico escrito por René Maran.
Isso permite traçar uma visão ampla do comportamento do negro com a mulher
branca, em que o personagem principal chamado Jean Veneuse, que também é um
negro de origem antilhana e que migrou para um país de população
predominantemente branca, tal como os autores deste estudo.
O personagem em questão deseja provar aos outros que é um semelhante, um
ser humano. Contudo, é em sua própria alma que reside a dúvida. Ele sonha com o
amor de uma mulher branca, chamada Andréa Marielle, e é correspondido. Entretanto,
Jean, com tamanha insegurança em virtude de sua cor, precisa da permissão de um
branco para prosseguir com seu relacionamento. Então, entra em contato com o irmão
de sua amada que lhe diz que ele não é um negro e sim excessivamente moreno, pois
como ele se comporta tal como o branco, e não está de acordo com os estereótipos
conferidos ao negro, logo não pode ser verdadeiramente um homem de cor. Contudo,

66

mesmo que o irmão de sua amada tenha lhe dado a anuência para cortejá-la, ele
hesita, pois sabe do comportamento de seus semelhantes.
Como a perspectiva do personagem Jean em relação à branca é vista por ele
de maneira diferenciada da maioria de seus congêneres, percebe-se que o mesmo
está impregnado pelo pensamento estereotipado colonial, que considera selvagem o
homem negro, pois ele é incapaz de ver em seus semelhantes de cor a capacidade
de amar uma branca tal como ele ama, manifestando assim o racismo de sua própria
cor de pele.
Ao analisar o comportamento de Jean Veneuse sob o viés psiquiátrico, Fanon
(1998, p. 80) detecta que o personagem apresenta a atitude de um neurótico, e que
sua cor é apenas um pretexto para disfarçar sua condição psíquica, caso o empecilho
da cor não existisse, ele apresentaria a mesma reação. Fanon (1998, p. 81) prossegue
com a análise expondo que Jean Veneuse não representa um exemplo das relações
ideais entre o negro e o branco, mas, sim, o modo com que um neurótico,
acidentalmente negro, se comporta. Ao fim das observações sobre este personagem,
o autor encerra o capítulo esplendidamente
É preciso que este mito sexual – a procura da carne branca – veiculado
por consciências alienadas, não venha mais atrapalhar uma
compreensão ativa.
De modo algum minha cor deve ser percebida como uma tara. A partir
do momento em que o preto aceita a clivagem imposta pelo europeu,
não tem mais sossego, e, “desde então, não é compreensível que
tente elevar-se até o branco? Elevar-se na gama de cores às quais o
branco confere uma espécie de hierarquia?” (FANON, 1998, p. 82)

Os questionamentos levantados por Fanon ilustram que há uma missão além
do desejo nessa relação, pois esta auxilia o negro a melhorar sua autoestima diante
de uma sociedade preconceituosa. Isso também fica evidente no trecho em que o
protagonista do livro de Laferrière diz “Quero trepar com sua identidade. Levar o
debate racial até suas entranhas. Você é um negro? Você é uma branca? Eu te como.
Você me come. Não sei o que você pensa no fundo de você mesma quando trepa
com um Negro. (2012, p. 70). Como visto anteriormente, Velho usa o sexo como uma
arma da explosiva guerra entre as raças, ele quer transpor o íntimo da identidade de
moça branca, rica, inglesa, descendente de opressores colonialistas, com o objetivo
de debater indiretamente os conflitos raciais. No entanto, à luz das obras de Fanon e
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Laferrière, o pensamento da mulher branca ao subverter os padrões e manter relações
sexuais com um negro é enigmático, mas transparece uma atitude de rebeldia.
A respeito deste assunto o protagonista narra que após o ato sexual, ela cai no
sono. Contudo posteriormente acorda aterrorizada, afirmando que haviam ratos na
quitinete. Entretanto, para o narrador este não é o verdadeiro motivo do desconforto
da moça, e sim o que dormir com um homem negro representa
Perigo de osmose. Perigo da verdadeira comunicação. O que era uma
simples trepada erótica de repente pode se tornar... Já aconteceu de
jovens brancas, anglo-saxônicas, protestantes, dormirem com um
negro e acordarem no dia seguinte em baixo de um baobá, no meio
da savana discutindo os negócios do clã com as mulheres do vilarejo.
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 72)

Em síntese, a mulher branca que dorme com um negro corre o risco de tornarse algo semelhante a uma negra, afinal adormecer com alguém representa entregarse totalmente à intimidade, todavia estabelecer esse tipo de relacionamento com um
homem de cor corresponderia a se depreciar, sua atitude transparece que
compartilhar o sono com um preto, um momento de sossego e fragilidade, é mais
asqueroso que procurar um rato no meio da madrugada. Esta conduta confirma a
ironia da situação, ao mesmo tempo em que o negro a domina no ato sexual, a
situação reafirma o preconceito da sociedade colonialista, e a supremacia branca por
meio do comportamento de sua parceira após o ato.
Ao concluir a análise do comportamento de Jean Veneuse, Fanon (2008, p. 80)
argumenta que o comportamento dele não deve ser estendido a todos os homens
negros, que ele não é igual aos outros. Invocar sua cor é somente uma tentativa de
mascarar sua estrutura psíquica, pois ele expressaria tal comportamento
independente de seu fenótipo. O autor conclui o capítulo dizendo que é compreensível
que a sociedade racista influencie os negros a apresentarem uma neurose e se
considerarem inferiores, porém parte disso é proveniente do próprio negro, afinal, ao
tomar consciência, o negro pode escolher sentir-se um ser humano abaixo do branco
na hierarquia racial, ou simplesmente se considerar tão humano quanto e agir
ativamente para que o racismo seja extinguido da sociedade.
Já o protagonista da obra de Laferrière tem conhecimento de sua condição na
hierarquia racial imposta pelo colonialismo. Por esse motivo, quando deseja ser de
outra cor, pensa em ser um “branco melhorado”, pois terá a consciência de ambas as
raças, e se livrará dos estigmas de ser negro ao mesmo tempo que não apresentará
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complexos característicos da cultura branca. Porém, ao final do capítulo o narrador
pondera, pois não quer sentir os olhares dos negros cobiçando sua cor clara. Esta
consciência do personagem pode ser associada à conclusão de Fanon, o qual diz que
o negro deve agir para mudar o arsenal de preconceitos estabelecidos pelo
colonialismo. Espera-se então que os homens de cor ajam para além de suas relações
carnais com as mulheres brancas e exponham sua inteligência latente e seu talento,
de forma a romperem com os estereótipos e demonstrarem para si mesmos que são
tão humanos como qualquer outro, superando assim, a assimilação do racismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo sobre os conceitos de racismo, foi possível concluir que este
tipo de preconceito está enraizado na cultura ocidental há muito tempo, como
demonstra a representação dos negros nas obras Robinson Crusoé e A Tempestade.
Ressalta-se que, mesmo com as melhorias conquistadas pelas lutas do povo negro,
e pelos avanços da ciência, que refutaram a existência de raças humanas, os debates
em torno do preconceito racial retornam periodicamente ao foco, demonstrando que
este está longe de ser extirpado, principalmente dos lugares onde o imperialismo e o
colonialismo exerceram ou continuam exercendo sua dominação. Dessa maneira, é
possível concluir que apesar de ser um comportamento desprezível, o racismo
perdura, e transcende o espaço e o tempo.
Os estudos pós-coloniais possibilitaram que aqueles que sofreram com a
dominação colonial pudessem falar, e tivessem voz face a seus opressores, mesmo
que o lócus de enunciação de parte dos teóricos do pós-colonialismo sejam os países
imperialistas (MIGNOLO, 1995), é válido ressaltar que é preciso que se aprenda
primeiro a falar a língua da metrópole para melhor combatê-la em seguida
(SANTIAGO, 2000, p. 20), e para se fazer alcançar o eco dessas vozes de forma mais
abrangente. Dessa forma, os autores destacados ao escreverem na língua da
metrópole, o Francês, conseguiram alcançar e provocar os colonialistas. A luta contra
o racismo não é recente, porém, ressalta-se que os movimentos do Harlem
Renaissance conferiram maior visibilidade a cultura dos negros, e culminaram na
união do povo descendente de africanos face à opressão, bem como na consolidação
do conceito de negritude de Aimé Cesáire.
Dessa forma, considerando que a negritude ressalta as experiências em
comum do povo negro, como a tomada de consciência destes sujeitos discriminados
face ao colonialismo, pode-se inferir que obras como a de Laferrière e Fanon
descrevem e evidenciam de forma distinta os danos psicológicos do racismo, haja
vista que este preconceito é responsável por dilacerar a identidade do negro, desde o
momento em que ele se descobre um, o que ocorre a partir do contato com uma
sociedade que permite a existência e a propagação da discriminação racial. Dessa
maneira, destaca-se que o capítulo final da obra de Laferrière, intitulado “A gente não
nasce negro, a gente se torna um”, assinala que o contato com o colonialismo, e a
saída de determinado país de população majoritariamente negra para outro onde os
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brancos são maioria, é o momento onde o homem de cor percebe a carga de
preconceitos atrelados a ele, compreende que é diferente dos outros e descobre sua
condição subalterna.
Por meio da análise dos principais personagens de Como Fazer Amor Com Um
Negro Sem Se Cansar, foi possível inferir que o negro tem consciência plena do
racismo empregado contra ele, e que diante disso, uma das formas mais simples de
se vingar dos racistas é justamente copular com suas filhas “Quero uma garota normal
com um pai conservador e uma mãe burguesa (os dois racistas), uma garota de
verdade [...] merda, eu tenho sede, eu também, de uma vida decente. Tenho sede.”
(LAFERRIÈRE, 2012, p. 141), executando dessa maneira, um rito antropofágico com
a finalidade de deglutir a cultura ocidental e assim sentir-se branco. Ritual
demonstrado também na obra de Fanon. Além disso, verifica-se que maneira de lidar
com o racismo é diferente entre os principais personagens da história de Laferrière,
enquanto Velho empreende uma cruzada para deglutir a cultura branca por meio do
ato sexual, Buba através de sua religiosidade transcende a carne e se aliena da
sociedade, tornando-se um ermitão urbano em busca de sua paz interior.
A partir da comparação com trechos da obra Pele Negra, Máscaras Brancas,
foi possível compreender o dilaceramento do negro, e verificar que o comportamento
manifestado por Velho é coletivo, e perdurou da época em que o livro foi lançado por
Fanon até o período onde se passa a história de Laferrière, e possivelmente,
conserva-se até os dias de hoje. Verifica-se que a assimilação do racismo é inevitável,
pois, como assinalou Memmi (1978), a discriminação é propagada desde a primeira
infância, e consequentemente enraizada até a vida adulta. Porém, como propõe
Fanon, o negro não deve assumir e perpetuar os estereótipos conferidos a ele, mas
sim tanto ele como o branco precisam livrar-se do arsenal de preconceitos
perpetuados por seus ancestrais a fim de conseguirem conviver em paz como iguais
e seres humanos que são. A ironia de Laferrière e a sabedoria de Fanon ao tratarem
desta temática demonstram suas posturas anticoloniais, apensar de serem projetos
de escrita diferentes, assinalam como as mazelas do colonialismo interferem na
psique do negro, e que, por meio da tomada de consciência perceptível em ambos os
trabalhos, será possível dar início à descolonização do homem de cor e
consequentemente ao desaparecimento da assimilação do racismo.
O objetivo geral desta pesquisa, de promover um estudo comparativo entre a
obra literária escrita por Laferrière e o texto cunho teórico de Fanon sob a luz da teoria
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pós-colonial, foi alcançado no sentido de que por meio desta análise constatou-se os
danos da assimilação do racismo, bem como que estes perduraram em épocas e
contextos distintos, demonstrando a transcendência do tempo e do espaço que a
discriminação racial alcançou, e que, apesar dos avanços em decorrência das lutas e
dos movimentos culturais do povo negro, provavelmente seus efeitos perdurem até os
dias atuais, evidenciando que a união por meio do movimento da negritude é
necessária, e que as discussões sobre o racismo não se esgotaram.
Além disso, foi possível constatar que tanto a obra literária como a teórica
transparecem que a similaridade entre as experiências de vida dos autores, ambos
exilados de seus países de origem para locais onde prevalece a cultura ocidental,
possibilitou que estes estabelecessem um questionamento semelhante acerca do
racismo, e que Laferrière por meio do deboche e do escárnio e Fanon pela intensa
discussão a partir de experiências psiquiátricas e de análises literárias, empreendem
assim um discurso que põe em evidência a necessidade de descolonização do negro.
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