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 Aluga-se uma preta: visão do negro escravo no Brasil do séc. XIX, 

 sob a ótica do discurso 
 
  

 
A partir da leitura do trabalho de Sonia Cyrino (2002), no qual a autora se propõe 

a investigar, dentro do Projeto para a História do Português Brasileiro - PHPB, a 
ocorrência de complementos nulos em anúncios de jornal do séc.XIX, interessou-me 
um ponto levantado pela autora, mas não investigado, uma vez que fugia ao escopo de 
seu trabalho.  

A fonte de investigação para o presente trabalho, a qual também foi alvo 
do trabalho de Cyrino, é a obra E os preços eram commodos...: Anúncios de jornais 
brasileiros século XIX, organizada por Guedes e Berlinck, publicada pela USP, em 
2000, como um dos frutos do projeto PHPB citado acima. Dentre os objetivos do 
projeto, está a formação de um grande corpus diacrônico para o estudo do português 
brasileiro, que contemple os mais variados tipos de textos, em todos os períodos de 
nossa língua. Na busca de fontes, os textos da imprensa são preciosos por 
aproximarem-se da modalidade falada da língua. Além disso, esse material possibilita o 
contato indireto com a realidade histórico-social da época, na qual os indivíduos 
marcavam seus lugares na teia social brasileira do século XIX.  

A obra compõe-se de anúncios publicados em vários jornais da Bahia, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. 
Devido aos objetivos do projeto, a transcrição respeita a grafia da época, bem como 
registra os momentos em que o texto não é legível.  

No trabalho de Cyrino, o detalhe interessante a que a autora chama a 
atenção é o fato de que em Minas Gerais, os anúncios predominantemente são de fuga 
de escravos (79%), enquanto nos demais estados investigados, este é apenas mais um 
dos tipos, chegando mesmo a 4% no Paraná. Como os objetos nulos têm 
majoritariamente o traço [-animado], uma possibilidade levantada pela autora é a de 
que os escravos seriam considerados inanimados, objetos, portanto, tais anúncios 
refletiriam a posição social dos negros no séc. XIX.      

Resolvi então tomar o corpus citado pela autora e investigar um pouco 
mais detalhadamente essa relação na perspectiva do discurso, ou seja, aquela em que 
interlocutores, contexto e posição social são elementos imprescindíveis à análise. 
     A escolha da análise do discurso (doravante AD) como teoria de 
investigação para este trabalho se deve ao fato de que a AD vê a linguagem como 
instrumento de tradução das experiências cotidianas do ser humano e de suas relações 
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sócio-históricas organizadas, portanto construções subjetivas, de forma a torná-las mais 
objetivas e passíveis de análise, dentro de um universo simbólico. Esse universo vai 
servir de elo entre os diversos agentes sociais, delegando-lhes os papéis sociais de que 
são herdeiros históricos, perpetuando formas de agir e pensar próprios de cada classe.   

Este trabalho se divide em duas partes: a primeira, um levantamento do 
contexto e das relações históricas e sociais que envolviam os anúncios, e em seguida, 
análise do corpus. 
 
 
1. CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO 

Há várias manchetes contemporâneas sobre mão-de-obra escrava de 
agricultores no Brasil, de mulheres na Europa, de encarcerados na China. A história da 
humanidade é seguidamente marcada pelo escravismo. No Brasil, essa marca atinge 
cifras altas. O tráfico negreiro começa cedo em nossa história. Entre 1542 e 1546 
começam a aportar aqui os primeiros navios negreiros. Estima-se que já em 1584, de 
uma população de 60.000 habitantes estrangeiros do Brasil, 14.000 tenham vindo 
d´África. O comércio negreiro tornou-se tão florescentes que no séc. XVII vendiam-se 
escravos à prestação. O viajante alemão L. von Rango, que esteve aqui em 1819, disse 
haver 9 negros para cada branco na cidade do Rio de Janeiro, dado confirmado por 
John Luccock (PRADO, 1972), dados ratificados pelo príncipe Alberto da Prússia e 
Charles Darwin (ROMERO, 1967).  

Os escravos brasileiros faziam de tudo, dentro e fora das fazendas, 
desde labutar nas lavouras até tocar em orquestras. Também participavam da vida 
religiosa, cantando em missas, desfilando em procissões. Na vida sexual também os 
escravos tomam parte. Negros e negras mais formosos acabavam fatalmente como 
amásias de seus senhores e senhoras.  

Mentores intelectuais como Aristóteles e Platão justificavam a 
inferioridade intelectual como base natural para a escravidão. O cristianismo, nas vozes 
de Santo Ambrósio, Santo Isidoro de Sevilha e Santo Agostinho - que entendiam a 
escravidão como parte do jugo infligido aos homens pela queda adâmica - pregava que 
os que assim se encontrassem, deveriam esperar pela libertação no reino dos céus, 
conformando-se com o castigo dado. São Basílio e São Cesário foram eles mesmos 
proprietários de escravos (PRIORE e VENÂNCIO, 2004, p. 60).  

Alguns autores medievais associavam a África à tribo de Cã, citada em 
Gênesis, do Velho Testamento, amaldiçoada na pessoa de Cã, por este ter visto seu 
pai Noé nu, enquanto estava bêbado, e gabado-se do fato aos irmãos. Como castigo, o 
pai amaldiçoou-o e a sua descendência, para servirem a seus irmãos. Eles migraram 
para o sul. A lenda conta que foram viver em terras iluminadas por um sol forte que os 
queimava. Eis aí outra tradição que estereotipa os africanos.  
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Não se pode esquecer de mencionar que houve vozes libertárias no seio 
cristão. São Crisóstomo e São Gregório de Nise argumentavam que a escravidão 
levava o senhor a pecar e que os negros foram perdoados da maldição como 
descendentes de Cã, pelo fato de um dos reis magos ser negro.  

Mesmo assim, o cristianismo foi um dos responsáveis pelo preconceito 
racial e religioso diante do Novo Mundo: os novos povos, principalmente os que traziam 
a diferença no tipo físico, eram sempre inferiores aos europeus. Nos tratados sobre 
demonologia, o diabo sempre é representado na cor negra. Orígenes, teólogo 
alexandrino, dizia que a pigmentação negra da pele era resultado do pecado do 
indivíduo, portanto, responsabilidade dele.  

A posição geográfica também exercia peso no julgamento dos europeus 
em relação aos povos d´África. No séc. XI, Vicente de Beauvais, segundo Priore e 
Venâncio, explicava que o clima tórrido do sul, seu calor e umidade deixavam os corpos 
feios, frágeis e sujeitos a várias doenças; já os do norte, de coloração rosada, eram 
sadios e belos. O pensamento parecia ser comum também fora da Europa. Al-Kindi, 
autor árabe, escreve que “sendo quente o país, os corpos celestes exercem sua 
influência e atraem os humores para as partes superiores do corpo. Daí os lábios 
pendentes, o nariz achatado e grosso [...] a ausência de inteligência” (apud PRIORE; 
VENÂNCIO, p. 58).  Martius e Debret “reforçavam a crença da superioridade branca, 
considerando o sangue do negro mais escuro e o crânio menor” (QUEIROZ, 1987, p. 
54).  

Para Silvio Romero e Pereira Barreto (apud QUEIROZ), o cativeiro era 
até um benefício, assumindo aspecto civilizador sobre seres tão abaixo dos brancos na 
escala humana. Por isso, os povos “bárbaros” careciam do contato e da “domesticação” 
do branco europeu, que os poderia levar à civilização e à salvação de suas almas. Além 
do mais, os negros já viviam escravos na África estavam , portanto, acostumados a tal 
regime.  

Esses argumentos começam a ruir quando o combate ao tráfico de 
escravos se intensifica por motivos políticos, como no caso da Inglaterra, e mesmo 
filosóficos, como é o caso da luta pela liberdade. Assim, outros argumentos vêm então 
tentar substituir aqueles. Por exemplo, o de que havia brandura na relação senhor-
escravo ou outro que dizia que o negro não precisava pensar em seu sustento, a cargo 
de seu senhor, e ainda que os escravos tinham aqui melhores condições de vida do 
que os trabalhadores europeus. Quando próximo à libertação oficial dos escravos, 
dizia-se que os negros, brutos selvagens, não estavam preparados para viverem na 
sociedade branca. 

Os fazendeiros, os que mais dependiam da escravatura, diziam que a 
propriedade escrava deveria ser tão respeitada quanto a dos bens inanimados, uma 
vez que a própria Constituição Imperial não fazia distinção entre as duas 
“propriedades”. Os latifúndios somente eram possíveis pelo trabalho escravo do negro. 
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Quando surgiu a possibilidade do trabalho de portugueses no campo, como queria a 
Inglaterra, a proposta se inviabilizava porque a população portuguesa, menos de 3 
milhões, era considerada reduzida para oferecer assalariados em grande quantidade e 
mesmo porque os portugueses não pensavam em vir trabalhar aqui, mas enriquecer 
apenas.  

Ao contrário do que se pensa, o lucro escravo não estava apenas no seu 
trabalho, mas muito mais no tráfico, uma das maiores fontes de acúmulo de riquezas da 
metrópole. Os lucros da escravidão indígena não chegavam a Portugal, razão pela qual 
se viu fustigada em pouco tempo.  

A questão era que a mão-de-obra escrava é que permitiu construir a 
sociedade comercial e foi sua base até a libertação oficial do negro, enquanto a 
sociedade européia se via em transformação pela revolução industrial.  

Cabem mais duas considerações para a finalização do aspecto histórico. 
A primeira diz respeito à escravidão n´África. Como dito no início deste trabalho, a 
escravidão não foi um fato novo e criado na conquista do Novo Mundo, mas já estava 
presente entre gregos e romanos. Como também já dito acima, um dos argumentos a 
respeito da conservação da escravidão negra é a de que eles já viviam n´África em 
situação de escravos.  

O sistema escravista em vigor n´África era semelhante ao sistema de 
escravos familiares da Grécia antiga, bem diferente do sistema europeu capitalista que, 
de certa forma, tentava reificar os indivíduos que se encontravam sob tal jugo.  

A segunda consideração é essencial para se entender onde pretendo 
chegar. A produção historiográfica dos anos 60/70 vai explicar a transição e 
transformação do modo de produção brasileiro excluindo os escravos e apenas 
considerando a chegada dos trabalhadores europeus ao Brasil. Estes seriam os 
precursores do trabalho livre e assalariado por estas terras. Essa mesma visão 
caracterizava o escravo como sendo violento, depravado e desregrado. Essa concepção 
esteve e ainda está bastante presente nos manuais de história de Brasil e são 
responsáveis por um pensamento bastante preconceituoso em relação ao negro. Um 
dos cientistas sociais a trabalhar com essa visão foi Fernando Henrique Cardoso, que 
retoma conceitos de 1860: “os negros seriam incapazes de produzir valores e normas 
próprias que orientassem sua conduta social” (apud LUPION). 
                        Contrariamente a essa visão, os historiadores da década de 80, como 
Carlo Ginzburg e Geertz, e antropólogos, como Tompson, munidos de novas fontes e 
metodologias e com um olhar voltado à contextualização e interpretação das 
transformações sociais, consideraram que o trabalho livre no Brasil estava ligado não 
somente à mão-de-obra imigrante, mas sim, e principalmente, ao trabalhador escravo 
que antecedeu à vinda dos imigrantes estrangeiros. 
                         Chalhoub é um dos que se opõe a nomes como Cardoso e Gorender. 
Em Visões da liberdade, o autor reporta várias situações, como a dos escravos que 
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negociam sua liberdade, a de uma escrava alforriada que busca por sua filha 
Felicidade, na Bahia, e outros relatos que descrevem os escravos com seres 
organizados, com leis próprias, inteligentes, amorosos e violentos, se necessários, 
como qualquer ser humano. 
                         Lupion, ainda acerca desses vários autores da corrente chamada de 
micro-história, finaliza afirmando que a produção mais importante desses autores diz 
respeito à condição que eles elevaram os escravos brasileiros em contraponto à 
condição “coisa” das décadas 60/70. Para os autores da “geração 80”, os escravos são 
sujeitos da história do trabalho no Brasil. 
 
2. ANÁLISE DO CORPUS 

Com o contexto histórico definido, vamos analisar o corpus já indicado 
anteriormente. A hipótese de Cyrino é a de que os escravos fossem considerados 
objetos inanimados (traço –animado) porque em sua descrição seriam utilizados os 
mesmos traços para descrição de inanimados ou não-humanos. Se concordarmos com 
Cyrino, classificaremos o morfema escravo na mesma categoria de pedra, mesa, 
árvore e Recife.  

Vou elencar recortes de anúncios em que aparecem os escravos, mas 
também farei o recorte de outros anúncios em que figuram animais, casas etc. As 
situações em que aparecem os escravos não são somente de fuga, mas também de 
venda e ainda, mesmo que em pouco número, de “aluguel” de escravos. O primeiro 
número, entre parênteses, diz respeito ao ano de publicação do anúncio, e ao final do 
recorte feito, consta a página da obra de Guedes e Berlinck. Os recortes vêm em 
itálico.                       
 
O negro como objeto 

Alguns autores discutem a questão do negro como objeto, como 
acontece com Gorender. Ele diz que a visão reificada do escravo explicaria “ter sido 
usual a prática de marcar o escravo com ferro em brasa como se ferra o gado” (1980, p. 
64). O negro era tratado como mercadoria, e uma mercadoria que precisava de um 
registro de identificação, uma vez que tal mercadoria, além de ser por vezes revendida, 
era uma mercadoria com “pernas”.  

Não se podia contar com a auto-identificação do negro porque ele, na 
fuga, mentiria seu nome. Sendo assim, a forma mais segura, senão a única, de se 
marcar indelevelmente a “mercadoria” era na pele, a ferro. A essas “marcas de 
mercadoria”  se junta a descrição dos escravos fugidos semelhante a de animais, o que 
demonstra cuidado por parte do dono: 
- (1893) Muita attenção Mulla desapparecida Gratifica-se generosamente, á pessoa 
que trouxer ou der noticias nesta cidade na redacção desta gazeta, de uma MULLA 
ROSADA qualtrava com sete palmos de altura, pouco mais ou menos mal encascada 
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cara foveira, com uma belide no olho esquerdo pelo qual nada encherga, é bem 
assignalada, com duas pisaduas no lombo, proveniente de cangalha, e dois joelhos 
ralados; regulando tem idade oito ou nove annos. [...] (p. 41). 
- (1886) Em poder do delegado da freguezia do Outeiro Redondo se acha um cavallo 
russo caldão, com 6 palmos de altura, habilidoso de passo picado, que foi aprehendido 
da mão de um indivíduo a quem é imputado o furto do animal. [...] (p. 33) 

Desta forma também eram feitos os anúncios, ou seja, com bastantes 
detalhes que pudessem identificar o fugitivo. As características nem sempre eram 
negativas, depreciando o indivíduo, mas creio que tentavam ser fiéis: 
- (1868) [...] Fugiu [...] um escravo por nome Custodio, pardo, estatura regular, cheio 
de corpo, e bem constituido, bem feito de cara, e de boa figura [...] (p. 109) 
- (1869) [...] fugio [...] o escravo Armando, pardo de vinte dois anos, bonito, bons 
dentes, baixo e tem sinais de açoite [...] (p. 111) 
Uma descrição mal feita poderia inviabilizar o intento. É interessante observar que a 
descrição dos escravos à venda era sucinta, diferentemente dos fugitivos, geralmente 
ressaltando suas qualidades por motivos claros. Porém, não é impossível encontrar 
textos em que praticamente não há descrição: 
- (1836) Vende-se para fóra da terra hum moleque de nação Nagô [...] (p. 21) 
- (1836) Quem quizer comprar hum pardo [...] (p. 21) 

Isso, a meu ver, indica que era necessária uma descrição definida do 
sujeito que se queria encontrar. Um outro excerto pode confirmar isso, mostrando 
características bastante peculiares do negro fugido, ou seja, são formas alternativas 
para identificação: 
- (1868) [...]  não pronuncia bem Jesus Cristo, e sim Zuguisto; também não pronuncia 
Vossamercê, e sim Vincê etc [...] (p. 89) 

Por fim, transcrevo uma descrição bem parecida com a de fugitivos, pela 
riqueza dos detalhes, mas trata-se de um branco, que precisa ser reconhecido por sua 
“atuação perigosa”. Note também que, à semelhança dos escravos, o indivíduo em 
questão também troca de nome: 
- (1886) [...] Em seo poder foram encontradas diversas peças indicaria de furtos. 
Recommendamol-o aos cuidados da policia bem como ás vistas dos senhores 
comerciantes. José de “Souza” é moço, de 20 annos mais ou menos, cabra, bem 
parecido, estatura regular e traja-se em ordem. Consta-se que este Souza chama-se 
Lima [...] (p. 36) 

Ainda no campo semântico, um texto poderia deixar a impressão de que 
o negro é tratado como objeto, como um bem. Veja: 
- (1850) Vende-se uma bôa fazenda rural [...] Tambem se vende alguns escravos 
crioullos roceiros, duas moradas de cazas na Villa, e alguns animaes vaccuns. Quem 
pretender nos mencionados objectos [...] (p. 240) 
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E é isso mesmo que acontece. Porém, observa-se que a fazenda, as 
moradas e os animais também são considerados objetos. Para mim, o campo 
semântico do termo em questão aplicava-se a uma gama maior de contextos do que o 
atual, pois não veríamos em textos contemporâneos, esses elementos serem tratados 
como objetos. Ver os negros como objetos seria contrariar outros textos e 
argumentação já dados acima. Acrescente-se a eles um outro ainda, bastante 
significativo: 
- (1863) [...] Algumas outras pessoas, seguindo o ribeirão acima, [...] acharam-se em 
um quilombo de pretos fugidos [...] São em grande número, e contam já muitos 
homens nascidos alli [...] (p. 55) 

Aqui os nascidos no quilombo são designados homens, não escravos, 
pois não estavam nesta condição, nem negros, apenas e tão somente homens (lembro 
que a Lei Áurea foi assinada em 1888).  
 
Nomes dados aos escravos 

Um outro detalhe me chamou atenção nas descrições. Elas dão 
geralmente o nome do negro fugitivo e esses nomes são de pessoas (portugueses), de 
figuras bíblicas e de santos da igreja católica: Custodio,Benedito, Henriques, Manoel, 
Reginaldo, Rufino, Malaquias, Delfino, João,Ventura Joaquim, Zacharias. 

Não me parece haver restrição a se nomear escravos com nomes de 
brancos, o que poderia demonstrar uma aversão aos negros e delimitação de status 
entre os grupos de brancos e negros; pelo contrário, recebem nomes de santos da 
igreja. Já animais parecem ter nomes mais característicos, como a Mula Rosada acima, 
ou ainda nem ter nomes, como parece indicar esse anúncio: 
- (1850) Fugio ao abaixo assignado no dia 23 um papagaio [...] (p. 249). 
 
O substantivo “cria” e “ama” 

Um termo que também me despertou atenção foi o substantivo cria 
neste contexto em particular:  
- (1850) [...] preciza-se, e com a maior brevidade, de uma amade leite: não se olha á 
preço, sendo limpa e com abundante leite, dando-se preferencia á quem não tiver cria. 
(p. 252). 

Cria designava o filho de escravos (por analogia ao correlato animal) 
que geralmente brincava na casa grande com o filho do branco. Creio que também era 
utilizado para o filho do branco com escrava, como manifesta o anúncio seguinte (o que 
já era uma alteração semântica):  
- (1870)  A mais de um ano fugio um escravo de João José de Mello, morador n´esta 
cidade:  de nome Julio, é pardo claro, cria do mesmo tem o rosto redondo [...] (p. 112). 

Há um fio significativo no anúncio da ama de leite acima porque não 
explicita se seria negra ou não, como fica claro neste outro: 
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- (1881) Ama de leite Aluga-se uma, de côr branca [...] (p. 215). 
 O dicionário Houaiss designa ama como mulher que amamenta criança 

alheia, mas é um termo antigo que designava o tratamento que se dava às damas da 
nobreza e senhoras da elite, sem menção alguma a escravos. Para mim, isso abre 
possibilidade de mais de uma leitura do texto. Então, o termo cria seria usado também, 
por extensão semântica, para filhos de brancos.  
 
Adjetivos (para brancos e negros) 

Certas características “de brancos” aparecem em alguns anúncios, 
como o que segue abaixo: 
- (1821) O Cirurgião Mansos Vieira Dortas vende huma escrava ladina, de Língua 
Geral, moça e boa lavadeira (p. 77). 

Ele caracteriza a escrava como moça, termo usado para as filhas de 
branco ainda virgens. Era um termo que denotava certo respeito para com a pessoa 
moça.  Ou ainda, estes outros em que habilidades de brancos civilizados, como saber 
ler, escrever e fazer contas são atribuídas aos negros: 
- (1872) [...] fugiu o seu escravo Joaquim [...] tem pratica de negocio de molhados, 
entende de contas, lê mal [...] (p. 289) 
- (1872) Fugiu [...] o escravo de nome Pio[...] Sabe lêr e escrever e trabalha um pouco 
de alfaiate[...] (p. 290) 

Ainda em outros textos, os negros têm profissões ou habilidades de 
brancos: 
- (1850) Fugio no dia 9 do corrente hum escravo de nome Fortunato, nação cabinda, 
official de pedreiro [...] (p. 244) 
- (1821) [...]  vende uma mulatinha, com principios de costura. (p. 77) 
- (1821) [...] Quem quizer comprar hum escravo official de Pedreiro, Nação Aussá, com 
22 anos de idade [...] (p. 77) 
- (1821) [...] vende hum muleque barbeiro de nação Gege, idade de 18 anos. (p. 78) 

 
O termo “pessoa” 

Alguns anúncios também deixam perceber que a noção de pessoa não 
tinha sido tomada totalmente do negro. Veja este: 
- (1862) Nesta typographia se dirá quem precisa de uma cosinheira para o serviço de 
família. Prefere-se pessôa livre. (p. 53)  

A relação lógica é simples aqui: se se prefere pessoa livre, é porque 
existe também pessoa não livre, escrava. O mesmo se dá este outro, em que 
reconhece que, sejam forras ou cativas, são pessoas: 
- (1863) [...] O abaixo assignado, precisa alugar duas ou três pessoas para vender pão, 
sejão forras ou cativas; quem quiser ou tiver, dirija-se a nova padaria [...] (p. 59). 

Neste sentido, um último e talvez mais significativo anúncio: 
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- (1870) CASA DE SAUDE [...] 1ª O preço de cada dia de permanência é fixado em 
2$000 por um escravo. 2ª Para qualquer outra pessoa que deseje ocupar um quarto 
separado, com alimentação especial etc, o preço, por cada um dia, é fixado e, 5$000, 
além do custo dos medicamentos. 3ª A importância dos medicamentos consumidos 
pelos escravos é paga pelos proprietarios dos mesmos, e serão preparados na 
pharmacia por elles indicada. [...] (p. 279) (grifo meu) 

Aqui, claramente escravo também era pessoa e tinha tratamento 
médico no hospital, em situação semelhante a brancos, pois o texto diz que para 
qualquer outra pessoa que deseje ocupar um quarto separado o preço seria de quarto 
e não de enfermaria ou quarto coletivo, portanto, infere-se daqui que brancos ficavam 
em enfermarias tal qual os escravos.  
 
O verbo “alugar” 

Um termo que também não é bem digerido quando associado aos 
escravos é o verbo alugar, e aparece em praticamente todos os textos em que o 
proprietário oferece escravo para trabalhar. Esse verbo perdeu certos traços 
semânticos, ficando seu significado (com traço -animado) reservado para locar, porém, 
o dicionário Houaiss traz o significado lusitano de alugar como, além de locar, contratar 
ou prestar serviço em troca de salário, assalariar(-se), assoldadar(-se). O mal estar é 
gerado pela associação do sentido atual deste verbo ao ser humano, desqualificando-o 
como tal. Mas o traço (+animado) fazia parte dele, como indica Houaiss. Prova disso é 
que a construção aparece em outros textos, sem relação exclusiva aos negros: 
- (1881) Ama de leite Aluga-se uma, de côr branca [...] (p. 215). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Queiroz afirma que a sujeição do negro era necessária ao sistema e que 
“obtinha-se mais facilmente a compulsão necessária a tanto, anulando-lhe a 
individualidade, reduzindo-o à condição de máquina destituída de vontade própria e 
cegamente obediente a razões inquestionáveis” (1987, p. 36). A mesma autora 
comenta uma observação de Luís dos Santos Vilhena, autor do séc. XIX, que 
recomendava a proibição de ajuntamentos públicos de escravos na Bahia. Sobre tal 
fato, a autora escreve que o ato proibitivo estaria “visando à mencionada finalidade de 
impedir a conscientização dos negros” (p. 37).     

A meu ver, existe aí o vocábulo conscientizar que, mesmo usado com 
um significado talvez sem intenção pela autora, indica que as leituras feitas pela autora 
deixam transparecer a idéia de que os negros poderiam alcançar uma consciência. Se 
eles fossem capazes de tal façanha, não poderiam ser considerados objetos ou seres 
não animados. Parece que a própria autora não se dá conta de que deixa transparecer 
tal argumento, aludindo nele à idéia de que os negros, embora tentassem ser retratados 
reificadamente, possuíam subjetividade.  
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A mim me parece que, talvez, uma análise lingüística mais apurada 
pudesse ajudar pesquisadores a entender um pouco melhor a relação entre brancos e 
negros, como é o caso do verbo alugar, explicitado acima, ao qual não se faz menção 
quando em frases do tipo usado por Pinsky. Parece que a história e a lingüística têm 
muito a ganhar se mantiverem diálogo entre seus representantes.  

Uma posição que justaponha simplesmente a situação social de bem x 
mal, sem entrelaçamentos pode ser mais fácil, mas também perigosa. Creio que esta 
tarefa não se exaure neste trabalho, mas aponta caminhos.  
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