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RESUMO 

Este estudo visa apresentar a poesia satírica do poeta negro, advogado e abolicionista Luiz 

Gama, analisando os epítetos pejorativos presentes no poema Quem sou eu? da obra 

Primeiras Trovas Burlescas de Getulino (1859) e consequentemente relacioná-los com as 

injustiças sociais sofridas pelo negro. O presente trabalho pretende abordar algumas 

temáticas que serviram para alcançar o objetivo principal da pesquisa. Dentre esses temas, 

o contexto histórico vivenciado pelo autor, período da escravidão, tem grande relevância, 

uma vez que se associa com alguns dos principais problemas sociais evidenciados no texto 

analisado, a exemplo do racismo sofrido, bem como a resistência demonstrada para superar 

os problemas encontrados no decorrer de sua história. Foi uma pesquisa de cunho 

qualitativo e está situada no campo da literatura brasileira. Para o êxito do desenvolvimento 

deste estudo, fez-se necessário buscar as importantes contribuições de teóricos que tratam 

sobre os temas abordados no decorrer da investigação. Dentre os quais merecem 

observância Ferreira (2000), Oliveira (2004), Mendes (2008), Almeida (2013), Lima e 

Pinho (2016). A partir desse trabalho, pretendo desmistificar os epítetos atribuídos ao 

negro, mostrando a maneira como eles surgiram e para isso será necessário analisar o 

poema supracitado, também conhecido como A bodarrada, do único poeta abolicionista 

que viveu a escravidão, Luiz Gama.  

Palavras-chave: Luiz Gama. Injustiça social. Quem sou eu. 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo presentar la poesía satírica del poeta negro, abogado y 

abolicionista Luiz Gama, analizando los epítetos peyorativos presentes en el poema ¿Quién 

soy yo? Las primeras trovas burlescas de Getulino (1859) y, en consecuencia, las 

relacionan con las injusticias sociales sufridas por los negros. Este documento tiene como 

objetivo abordar algunos temas que sirvieron para lograr el objetivo principal de la 

investigación. Entre estos temas, el contexto histórico experimentado por el autor, período 

de esclavitud, tiene gran relevancia, ya que está asociado con algunos de los principales 

problemas sociales evidenciados en el texto analizado, como el racismo sufrido, así como la 

resistencia mostrada para superar los problemas. encontrado a lo largo de su historia. Fue 

una investigación cualitativa y se encuentra en el campo de la literatura brasileña. Para el 



 

desarrollo exitoso de este estudio, fue necesario buscar las importantes contribuciones de 

los teóricos que abordan los temas abordados durante la investigación. Entre los cuales 

merecen observarse Ferreira (2000), Oliveira (2004), Mendes (2008), Almeida (2013), 

Lima y Pinho (2016). A partir de este trabajo, pretendo desmitificar los epítetos atribuidos 

al negro, mostrando la forma en que surgieron y para esto será necesario analizar el poema 

antes mencionado, también conocido como la bodarrada, del único poeta abolicionista que 

vivió la esclavitud, Luiz Gama.. 

Palabras clave: Luiz Gama. Injusticia social. Quien soy yo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sátira, composição poética que pertence ao gênero lírico, originou-se na antiga 

Grécia e é um dos subgêneros líricos mais clássicos. Ela pode ser escrita em prosa ou em 

verso e tem como característica essencial a expressão da indignação, que pode ser dirigida 

para algo e/ou alguém. Nessas construções, diferentemente das comédias, as personagens 

são reais e facilmente identificadas, já que são conhecidas publicamente. Ademais, o 

sentimento de revolta inclui “[...] a fantasia, o exagero, o paradoxo, a incongruência, o 

contraste súbito.” (MENDES, 2008, p. 1).  

Muitos autores construíram obras alinhadas a essa temática, a exemplo de Luiz 

Gonzaga Pinto da Gama, filho de um fidalgo português branco com uma negra africana 

livre e considerado um dos maiores poetas abolicionistas do período escravocrata brasileiro, 

além de um herói da história abolicionista do Brasil. Um dos fatores que justificam esse 

reconhecimento é que, mesmo sem ter tido acesso à educação superior, ele conseguiu 

libertar mais de 500 escravizados nos tribunais.  

Uma das temáticas abordadas por esse autor é a injustiça social que, no período da 

escravidão, acentuava a ideia “[...] de que o negro era um ser inferior ao branco, incapaz e 

preguiçoso [...]” (GOTO, 2013, p.107). Tal percepção, como atesta Goto (2013), contribuiu 

significativamente para o atual cenário brasileiro, o qual está marcado, ainda, por essas 

noções que colocam o negro à margem de seus direitos enquanto cidadãos. À vista disso, 

Luiz Gama, como é mais conhecido, representa a resistência frente a um regime de governo 

favorável à segregação social. Suas obras evidenciam esse espírito de irreverência. 

Ao que parece, esse sentimento é um dos legados herdados de sua genitora, Luiza 

Mahin, mulher que participou ativamente da insurreição de escravos, inclusive da Revolta 

dos Malês. Sobre ela, Gama sempre a mencionou em seus escritos de forma afetuosa, 

contrapondo, assim, às declarações sobre seu pai, cujo nome se nega a pronunciar, Oliveira 

(2004). 

Cerqueira (2017) sintetiza, de forma ímpar, a representatividade que Luiz Gama tem 

na construção da identidade brasileira, porquanto o considera como: 

 

[...] um exemplo de luta e coragem, autodidata colocou todo seu 

conhecimento de direito a serviço da libertação de escravos. É também 

um dos pioneiros na literatura afro-brasileira, apresentando em seus textos 

uma visão da situação do negro no Brasil, tendo como destaque suas 

estrofes satíricas... (CERQUEIRA, 2017, p.32)  

 



13 
 

Luiz Gama morreu seis anos antes da abolição da escravatura, todavia deixou uma 

história incrível e inspiradora. Em novembro de 2015, 133 anos depois de sua morte, 

recebeu o título oficial de advogado, quando a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 

finalmente atribuiu a Gama, por mérito, esse título pelos seus grandes feitos. 

A partir dessas informações, apresentadas no período que cursei a disciplina LET 

232- Literatura Brasileira II, a inquietação em saber um pouco mais sobre as obras deste 

autor que não se enquadram nas principais características dos autores românticos do século 

XIX me direcionou na construção deste trabalho. Gama, ao tempo em que representa o 

coletivo, representa também, o seu individual, evidenciado nas marcas de suas experiências 

pessoais deixadas em seus escritos. (Foto do poeta em anexo A). 

Eu, enquanto negra, consigo sentir as dores que o negro relatado por Gama sofreu, 

imagino o quão árduas foram as vidas desses negros, que apesar de todo sofrimento, maus-

tratos, injúria, venceram e lutaram para conquistar suas liberdades.  

Alguns dos pressupostos teóricos que nortearam esta investigação são Oliveira 

(2004), Ferreira (2000), Cerqueira (2017) e Almeida (2013). Com efeito, tive a pretensão 

de identificar os epítetos pejorativos presentes na poesia de Gama, mais precisamente no 

poema Quem sou eu?, (na íntegra em anexo), visando compreender e analisar como estão 

sendo postos em relação às injustiças sociais com o negro. Para tanto, o estudo teve como 

corpus o livro Primeiras Trovas Burlescas, de Luiz Gama. A problemática que norteou essa 

análise foi: de que maneira os epítetos pejorativos presentes no poema Quem sou eu?, de 

Luiz Gama, representam as injustiças sociais com o negro? 

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar os epítetos pejorativos no poema Quem 

a sou eu? Para tanto, identifiquei os prosônimos pejorativos presentes na obra de Luiz 

Gama, verifiquei de que maneira eles representam a desigualdade sofrida pelos negros, 

apresentei a poesia satírica de Luiz Gama, analisei a forma que estão expostos os epítetos 

pejorativos e identifiquei a representação das injustiças sociais, relacionando-as com o 

sofrimento do negro. 

A constatação de que o “negro brasileiro é perpassado pela não valorização do 

legado africano e também pela marcante hierarquização das oportunidades econômicas e 

laborais [...]” (GOTO, 2014, p.117) evidencia a necessidade do desenvolvimento de 

propostas como estas, dado que, embora todos sejam iguais perante a lei, como afirma o 

Artigo V da Constituição brasileira, a realidade do cenário brasileiro contrapõe essa 

garantia. Frente a isso, o conhecimento da literatura construída por Luiz Gama, bem como 
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do contexto histórico no qual elas foram escritas contribuem para que as raízes de alguns 

dos problemas que afligem a sociedade hodierna - o racismo, a desigualdade social, o 

desrespeito, a desvalorização da cultura negra, entre outros – sejam conhecidas. 

Viabilizando, desse modo, a construção de diálogos que possibilitem a continuidade, e até 

mesmo o reforço, da luta pela concretização do direito de igualdade para todos. 

Destarte, esta proposta assume um caráter de relevância no meio científico, além de 

representar possibilidades de (auto) conscientização. Podendo, ainda, impulsionar a 

elaboração de propostas didáticas voltadas à promoção desse conhecimento, o que tende a 

não apenas valorizar o legado africano, mas também contribuir para melhorias nos 

relacionamentos Inter e Intrapessoais nos mais diversos contextos.  

Esta investigação foi constituída a partir de uma pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida através da abordagem descritiva da obra de Luiz Gama, na qual foram 

identificados os epítetos pejorativos presentes no poema já mencionado, o qual possui uma 

grande quantidade de palavras de caráter pejorativo, e a maneira com que podem 

representar as injustiças sociais para com o negro. 

A pesquisa foi de cunho qualitativo porque nela existem elementos que 

determinam o estudo e apresentam discussões sobre variados temas, como o racismo e o 

preconceito, que são importantes para toda sociedade, em especial os negros. Utilizei as 

fontes bases de dados, Scielo e Google Acadêmico, para consultar Teses, Dissertações e 

Artigos científicos que pudessem contribuir para o êxito deste trabalho. 

Esta investigação está situada no campo da literatura brasileira e o corpus 

constitui-se do poema mais popular de Gama, tendo, por exemplo, para coleta de dados os 

objetivos e a questão problema constituintes desse decurso. O corpus elegido emerge 

igualdade entre seres humanos, sendo ele um poema que ironiza a forma com a qual o 

negro é denominado. Contrapondo assim aqueles que inferiorizam o negro. 

Para seleção do material foi necessária uma leitura exploratória de tudo que foi 

encontrado para assim conseguir resposta para a problemática. O critério para escolha do 

material se deu de forma exclusiva, eliminando os poemas não representativos para o 

desenvolvimento da pesquisa. Logo, realizei uma leitura analítica do poema selecionado, 

para em seguida identificar os termos pejorativos e associá-los a desigualdade social sofrida 

pelos negros. 

A princípio, a pesquisa foi desenvolvida a partir da leitura de teóricos que 

investigaram e argumentaram a respeito dos temas que foram de total relevância para 
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pontuar neste tópico, dentre eles a escravidão, o racismo, a resistência negra e a poesia de 

Luiz Gama. Em seguida, discuti alguns desses conceitos e posteriormente relacionei-os 

com a poética do autor já citado, promovendo indagações que se apresentam como suporte, 

evidenciando, assim, uma abordagem crítica. 

Depois de selecionado o tema, foi extremamente importante a leitura interpretativa 

dos textos encontrados. Os textos bibliográficos escolhidos alinham-se aos seguintes 

termos: poesia satírica de Luiz Gama, escravidão, racismo, resistência e sobre o movimento 

negro. A partir da coleta desse material foi obtido conhecimentos necessários para o 

entendimento da problemática que motivou esta investigação.  

Neste trabalho foram adotados os seguintes critérios:  

➢ Poema satírico e irônico  

⮚ Os epítetos pejorativos presentes no poema 

⮚ A insatisfação do poeta 

⮚ A injustiça social 

Feita a coleta de dados e após selecionar a ficha de análise, foi necessário apontar 

alguns pontos relevantes para a compreensão do contexto histórico da época da escravidão 

no Brasil, objetivando relacioná-los aos problemas sociais evidenciados no texto sob 

análise, a luta dos negros pelo direito de liberdade e igualdade, com o poema selecionado. 

Com efeito, foram evidenciadas as denominações pejorativas relacionadas ao negro e a 

maneira como elas refletem a falta de justiça social. Algumas pesquisas atestam essa 

ausência. (Ver tabela em anexo C) 

Por fim, por meio da análise comparativa, pretendi desmitificar os epítetos 

atribuídos ao negro e mostrar a origem deles, comprovando que houve sofrimento de seres 

humanos para o surgimento dos já ditos. Almejei, também, apresentar o poeta e advogado 

Luiz Gama, pouco conhecido, porém não menos importante que outros escritores 

abolicionistas. Luiz Gama construiu memória e ficou marcado na história no Brasil. 

Este trabalho está dividido em três seções, as quais são: Luiz Gama: suas veias, 

que apresenta informações relevantes da biografia do autor; Luiz Gama: sua voz, em que 

trato da representatividade de Gama na e para a literatura brasileira, e, por fim, a terceira 

seção Luiz Gama: seus versos, cuja análise e discussão versam sobre as contribuições do 

poema analisado para a construção do ideário abolicionista.   
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1. LUIZ GAMA: SUAS VEIAS 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO E IDENTIDADE RACIAL 

 

Luiz Gonzaga Pinto da Gama foi poeta, escritor, jornalista, maçom, militante 

político e autodidata, sobretudo, um dos maiores, se não o maior, abolicionista da época 

escravocrata do Brasil. Nascido em Salvador, Bahia, filho de um fidalgo português branco 

com uma negra africana livre, Luiza Mahin, mulher de fibra, que participava de insurreição 

de escravos e da Revolta dos Malês, pagã e que sempre rejeitou a religião cristã e o 

batismo. Em Janeiro de 1835 em Salvador, Bahia, escravos islâmicos estavam organizando 

uma grande revolta, que mais receberia o nome de Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês 

tinha um fundo libertário e religioso porque foi deflagrada por negros iorubas que 

rejeitavam o batismo. Esses negros pertenciam a um grupo de iorubás que veio do Sudeste 

da Nigéria. Muitos desses escravos eram letrados em mais de um idioma (por exemplo, 

árabe) e possuíam o alcorão, livro sagrado do Islã.Malê vem da palavra imalê, vocábulo da 

língua iorubá, que significa muçulmano, islamizado.  

Os africanos sequestrados e escravizados no Brasil jamais se mostraram passivos 

nesse processo, homens negros e mulheres negras lutaram, guerrearam, mostraram e 

manifestaram, insistentemente, a recusa em aceitar a humilhação e desumanidade a qual 

foram expostos. 

Luiza Mahin, mãe de Luiz Gama, negra africana livre da Costa da Mina foi 

idealizada e reverenciada pela comunidade negra e demais segmentos da sociedade 

brasileira associados a movimentos negros e à valorização da história e cultura afro-

brasileira. Luiza Mahin é representada pela memória histórica como uma quitandeira, 

escrava e escrava de ganho que sempre lutou contra a escravidão, mulher insubordinada 

que se tornou símbolo de resistência negra, configurando um mito para a população 

afrodescendente. 

Sem quaisquer registros que atestem sua existência, Luiza Mahin entrou para a 

história pelos escritos de seu filho, Luiz Gama, poeta e líder abolicionista brasileiro que 

revelou seu nome na carta autobiográfica deixada ao amigo Lúcio de Mendonça. Dedicou-

lhe os versos do poema Minha mãe, escrito em 1861. 
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Vejamos alguns versos: 

 

Era mui bela e formosa, 

Era a mais linda pretinha, 

Da adusta Líbia rainha, 

E no Brasil pobre escrava! 

Oh, que saudades que eu tenho 

Dos seus mimosos carinhos, 

Quando c’os tenros filhinhos 

Ela sorrindo brincava. 

 

Éramos dois – seus cuidados, 

Sonhos de sua alma bela; 

Ela a palmeira singela, 

Na fulva areia nascida. 

Nos roliços braços de ébano. 

De amor o fruto apertava, 

E à nossa boca juntava 

Um beijo seu, que era vida, 

 

Quando o prazer entreabria 

Seus lábios de roxo lírio, 

Ela fingia o martírio 

Nas trevas da solidão. 

Os alvos dentes nevados. 

Da liberdade eram mito, 

No rosto a dor da aflito, 

Negra a cor da escravidão. 
 

A vida de Gama e sua mãe encontram-se entrelaçadas pelas dificuldades enfrentadas 

por ambos e consequente pela superação, o que caracteriza o perfil destemido de ambos. 

Gama, com seu senso de justiça invejável, e sua mãe, uma revolucionária da década de 

1830, impaciente e irrequieta incapaz de conformar-se com situações de injustiças. Gama é 

lembrado como um vencedor pelo respeito adquirido por ele numa sociedade que 

discriminava e diferenciava brancos e negros. 

Oliveira s/d nos afirma que o negro é: 

 

Como algo que constitui uma identidade que passa a ser relacionada 

à força da resistência, do orgulho de si, da história de luta e da 

beleza. Eternamente fugindo dos estereótipos ditados pelos 

europeus, mas com isso recriando tradições e significados. 

(OLIVEIRA, s/d, p.2) 

 

Infelizmente, numa dessas Revoltas, Luiza Mahin precisou fugir e resolveu deixar 

Gama aos sete anos de idade com o pai, cujo nome ninguém sabe, logo depois disso não se 

soube nenhuma informação concreta sobre o paradeiro de Luiza Mahin. (OLIVEIRA, 

2004). 
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Dois anos antes de sua morte, Gama escreve uma carta autobiográfica para seu 

amigo Lúcio de Mendonça em que fala de sua mãe sempre de forma afetuosa e com muito 

carinho. Nesta mesma carta afirma que seu pai era um jogador compulsivo, viciado em 

jogos de azar e que por consequência disso acabou perdendo toda sua herança e ficou 

pobre, endividado e sem saber o que fazer. Por isso, resolveu, então, vender o filho, no 

caso, Luiz Gama, para pagar uma dívida de jogo. O que é ratificado nesta passagem: 

 

Sobre a primeira fase de sua vida, repleta de dúvidas e talvez de despistes, 

Gama escreveu o seguinte: sua mãe, Luíza Mahin, negra livre e 

muçulmana, teria se envolvido em revoltas de escravos islamizados na 

Bahia e na sabinada durante a década de 30, fugido para o Rio de Janeiro 

e dada como desaparecida anos mais tarde.1 O pai de Gama pertenceria a 

família baiana prestigiada e descenderia de portugueses (o seu nome 

nunca foi revelado). Em grave crise financeira, teria vendido o próprio 

filho aos dez anos como escravo. (OLIVEIRA, 2004, p.19-20) 

 

Escravo aos 10 anos de idade, Gama foi o único abolicionista da época. Após ser 

vendido pelo pai e deportado para o Rio de Janeiro. Ainda adolescente, conseguiu fugir 

para São Paulo, onde encontrou abrigo. A partir disso, começou a frequentar a Faculdade 

do Largo do São Francisco onde se alfabetizou sozinho. Com 17 anos, virou um autodidata 

que começou a escrever e passou então a ser um jornalista, conquistando o título de rábula-

advogado que tem em seu significado sem diploma de nível superior, nesse período 

conviveu com outros abolicionistas na faculdade de Direito. 

Luiz Gama, segundo Oliveira (2004) foi um herói da história abolicionista do Brasil 

que conseguiu libertar mais de 500 escravos nos tribunais, mesmo “sem ter estudado”. Era 

tão respeitado que seu enterro, no dia 24 de Agosto de 1882, foi considerado um dos 

maiores eventos já ocorridos na cidade de São Paulo, pois nele estavam presentes pessoas 

de todos os tipos, classes e cores. 

A Lei Áurea, documento assinado em 1888 pela princesa Isabel e que pôs fim ao 

regime escravocrata no Brasil, completou, este ano, 130 anos. Sabe-se que a instauração 

desse regime deve-se, principalmente, aos interesses comerciais dos colonizadores. 

Entende-se, dessa maneira, que no comércio escravista no Brasil imperava o interesse na 

obtenção de lucros altíssimos. Diante do exposto é claro que três séculos de escravidão não 

podem ser apagados da memória, pois sabemos que esse fato deixou marcas, como por 

exemplo, o racismo. 

Essas problemáticas estão presentes na maioria dos poemas satíricos e irônicos de 

Luiz Gama, sendo eles direcionados mais especificamente aos clérigos e aos magistrados 
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que tiveram grande influência na legitimação da escravidão negra no país. Por isso é de 

suma importância falar de escravidão, racismo e, consequentemente, de resistência, pois 

Gama vivenciou esses fenômenos enquanto lutava pelo direito de liberdade e igualdade dos 

injustiçados. 

A palavra racismo aparece no Dicionário Houaiss Conciso como sendo uma 

discriminação baseada na suposta inferioridade de certas raças. Não me prolongo na 

discussão sobre o conceito de raça até mesmo porque ele tem sido contestado por muitos 

autores, dentre os quais indico a leitura, a quem se interessar, do livro Racismo e Anti-

Racismo no Brasil, de Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, que trata com muita precisão 

sobre os termos raça e racismo. 

Como já descrito no decorrer deste estudo a literatura deixada por Luiz Gama 

representa uma história de resistência dos negros que sofreram, durante o período colonial, 

opressões e maus-tratos e que mesmo assim não desistiram de lutar por sua liberdade sendo 

que, “no momento em que o negro-escravizado começava a despontar como tema na poesia 

ou no romance, Gama fincaria uma voz diferenciada, a do “negro-autor”, até então ausente 

na literatura brasileira, antecipando-se a Cruz e Sousa e Lima Barreto.” (FERREIRA, 

2000).  

Luiz Gama, que nasceu livre e foi escravizado durante sete anos, conseguiu 

alfabetizar-se e se tornar advogado, porém, durante esse percurso, ele foi vítima de racismo 

e preconceito por parte de seus colegas da universidade que o impediram de assistir às aulas 

por ser negro e ex-escravizado. Todavia, isso não o fez desistir, e sim resistir, sem 

violência, diferentemente de alguns escravizados que muitas vezes eram mortos ao 

confrontarem seus senhores. “É evidente que estes povos não aceitaram passivamente a 

escravidão, mediante essa resistência muitos acabaram falecendo.” (ALMEIDA, 2013, p.2). 

Em Janeiro de 2018 o nome Luiz Gama entrou para o livro dos heróis da pátria pela lei 

13628.  

Por conta do preconceito racial ele não conseguiu se formar em Direito, 

mas assistia às aulas como ouvinte e se tornou rábula, com direito a 

exercer a profissão em juízo. Por conta da sua atuação jurídica, Luís 

Gonzaga Pinto da Gama – Luiz Gama ficou conhecido como “o advogado 

dos escravos”. Agora, duas leis, que acabam de entrar em vigor, o 

homenageiam. A Lei 13.628/2018, resultante do PLC 220/2015, inscreve 

o nome do abolicionista no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Já a Lei 

13.629/2018, criada a partir do PLC 221/2015, declara Luiz Gama como 

Patrono da Abolição da Escravidão do Brasil.(site do senado). 
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Consoante Ferreira (2000) Luiz Gama foi pioneiro na literatura brasileira, pois ele 

estreou com a voz negra na literatura brasileira, primeiro autor negro que fala do negro e 

escreve sobre e também para o negro. Gama se anuncia e determina sua perspectiva sobre a 

qual vai tratar através de suas sátiras políticas, raciais e sociais. Assim ele descreve a 

sociedade brasileira a partir de sua visão diferenciada, a visão do negro que foi escravizado 

e deu a volta por cima, mostrando a todos o valor dos negros. 
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2. LUIZ GAMA: SUA VOZ 

2.2 REPRESENTATIVIDADE NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Gama utilizou-se das palavras, dos conhecimentos obtidos enquanto estudava na 

faculdade de direito e de suas poesias para mostrar à sociedade que o negro também é um 

ser que sabe dialogar. Veras (2015) afirma que “Os cativos resistiram sim! Essa resistência 

não era apenas vinculada à violência, havia também resistência num sentido mais 

ideológico, isto é, era uma negociação verbalizada.”. 

A forma com a qual Gama escreve seus poemas ou trovas, que gerou o nome de 

seu único livro, “Primeira Trovas Burlescas de Getulino”, é incomparável, ou seja, única 

porque ele não se distancia da primeira pessoa, seus poemas externam e narram 

acontecimentos de sua vida pessoal sendo que ele não se importava com as consequências 

que poderiam chegar advindas dessa forma poética, visto que suas sátiras tinham um 

direcionamento, as pessoas da nobreza que não respeitam os direitos dos negros como 

cidadãos pertencentes e iguais na sociedade.  

Os doutores, magistrados, senadores, deputados, conselheiros, nobres, 

militares, ministros e o próprio Imperador, personagens satirizados nas 

PTB, são os mesmos que Luiz Gama vez por outra desafia , desacata, roga 

e escarnece em memoráveis artigos de imprensa que alcançaram 

repercussão nacional. (FERREIRA, 2000, p. XXX). 

 

O autor faz questão de mostrar ao público sua origem, o que ele é e como é 

constituído, utiliza termos poéticos para aprimorar suas construções e faz inclusive alusão a 

algumas figuras da mitologia, como Orfeu. Vejamos um trecho do poema “Lá vai verso!”:  

 

Quero que o mundo me encarando veja 

Um retumbante Orfeu de carapinha, 

Que a Lira desprezando, por mesquinha, 

Ao som decanta de Marimba augusta; 

E, qual Aríon entre os Delfins, 

Os ávidos piratas embaindo — 

As ferrenhas palhetas vai brandindo, 

Com estilo que presa a Líbia adusta. 

 

Partindo do pressuposto de que as poesias de Gama possuem um cunho moralista 

e, segundo Ferreira (2000), os negros não tinham o direito de obter conhecimentos e 
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instruções. Gama encontrou nessa privação a vontade de fazer justiça a esses que foram 

negados, pois ele era livre e por isso corroborou a vontade de conseguir a igualdade.  

A partir disso busquei no dicionário Houaiss Conciso, o significado da palavra 

justiça e encontrei que é um "princípio ou atitude que consiste no respeito aos direitos de 

cada um e na atribuição daquilo que é devido a cada pessoa; aplicação do direito e das 

leis nas resoluções de brigas, atribuição de penas, etc." 

Luiz Gama era um conhecedor das leis, advogado, e queria garantir que elas 

fossem cumpridas a todo custo e que, se baseando na lei de 1831, defendia os negros 

mantidos como cativos no período em que a lei que proibia que negros trazidos da África 

fossem feitos escravos: 

Promulgada a lei de 7 de novembro, declarando livres todos os africanos 

introduzidos no Império a partir dessa data. Além de outras penas, os 

infratores seriam obrigados a reexportar os negros para suas terras de 

origem. Lei para “inglês ver”, sem efeito durante décadas, acabaria 

intensificando o contrabando de escravos e aumentando as pressões da 

Inglaterra para a extinção do tráfico no Brasil. Defendendo “causas da 

liberdade” no final da década de 1860, Luiz Gama colocar-se-á entre os 

primeiros advogados, em geral maçons e liberais, empenhados em 

desenterrar e fazer valer a lei de 1831 em favos dos “africanos livres”, 

ilegalmente mantido em cativeiro. (FERREIRA, 2000, p. LXXIV). 
 

Sendo assim, faz-se necessário buscar também o significado do oposto de justiça, 

ou seja, a injustiça, que é trazida no mesmo dicionário com a seguinte definição: falta de 

justiça, arbitrariedade, severidade e excesso de rigor. É sabido que todas essas 

características, no período de escravidão, poderiam ser encontradas nos senhores donos de 

escravos e era justamente isso que Gama queria combater.  

A injustiça social nada mais é do que o tratamento desigual perante indivíduos 

semelhantes e que estão nas mesmas condições de cidadãos, como garante o artigo 5° da 

Constituição Federal, e que já foi citado na introdução deste estudo e foi identificado na 

poesia de Luiz Gama, no poema Quem sou eu, Camargo (2018) diz que:  

 

No Brasil, as causas da injustiça social são muitas e profundas. Nossa 

cultura assimilou e aceitou conviver com certo tipo de violência, talvez a 

mais brutal, que é a escravidão, acreditando ser possível o ajustamento de 

ideais libertários e democráticos com uma estrutura social completamente 

injusta; aceitamos com certa naturalidade e por séculos, os privilégios de 

poucos coexistindo com a supressão dos direitos de outros. Na atualidade, 

são sabidas e diversas as pesquisas sociais que confirmam que a injustiça 

social atinge determinados grupos sociais, como por exemplo: as 

mulheres recebem salários menores que os homens, ocorrendo o mesmo 

com os negros e a violência afeta muito mais os jovens que possuem baixa 

escolaridade e os que estão desempregados. (CAMARGO, 2018). 
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O poema escolhido para análise trata-se de uma sátira que traz epítetos 

direcionados aos negros e será a partir deles que irei relacioná-los com a indiferença ou 

injustiça social. “A bodarrada”, como é mais popularmente conhecido, o poema “Quem sou 

eu?” carrega uma grande quantidade termos para serem trabalhados, dentre eles “bode” que 

era utilizado para identificar a quantidade de negros existentes em meio aos brancos. 

Ferreira (2000), afirma que:  

A bodarrada” cristalizou a imagem de um Luiz Gama em cruzada contra o 

mundo branco, acabando por ocultar a variedade de temas, subgêneros e 

intencionalidades presentes na produção poética de uma personalidade 

voltada para o diverso. (FERREIRA, 2000, p.XIV). 

 

O termo pejorativo utilizado por Gama no poema descrito acima nos faz entender 

que somos todos iguais. Consoante Lima e Pinho (2016) torna-se evidente a crítica do autor 

direcionada aqueles que fazem “distinção entre os homens por cor, classe, posição social, 

dentre outros fatores colocados no poema, pois todos são homens (no poema são bodes, 

termo pejorativo que significava mulato”).” 

Luiz Gama faz da sátira seu estilo porque através dela pode criticar aqueles que 

queriam “embranquecer” o Brasil renunciando a grande influência africana para afirmação 

da identidade nacional, (Gama não falava sobre reafirmação de identidade), mas pelos seus 

poemas pode-se perceber o orgulho em suas palavras quando se refere a sua origem e cor. 

Independente dos nomes aos quais eram atribuídos aos negros, o “amigo de 

todos”, como era considerado, Luiz Gama queria que todos se orgulhassem de sua cor, 

porque ser negro não era e não é um problema, ele fazia uso dos epítetos que o 

classificavam para ironizar os que tentavam de alguma maneira desestabilizá-lo. 

 Em vista disso, posso afirmar que essa ironia tão explorada na poesia de Gama é 

uma contradição com a ideia de rebaixamento, é uma resistência, porque principalmente as 

sátiras desse autor são uma forma de resistir a tudo que ele e outros negros passaram no 

período da escravidão. No poema “Quem sou eu?”, ele ironiza a forma de chamar o negro 

de “bode”, abaixo um trecho:  

O que sou e como penso, 

Aqui vai com todo o senso, 

Posto que já veja irados 

Muitos lorpas enfunados, 

Vomitando maldições 

Contra as minhas reflexões. 

 Eu bem sei que sou qual Grilo 

De maçante e mau estilo; 

E que os homens poderosos 
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Desta arenga receosos, 

Hão de chamar-me tarelo, 

Bode, negro, Mongibelo; 

Porém eu, que não me abalo, 

Vou tangendo o meu badalo 

Com repique impertinente, 

Pondo a trote muita gente. 

Se negro sou, ou sou bode, 

Pouca importa. O que isto pode? 

Bodes há de toda a casta, 

Pois que a espécie é muita vasta... 

Há cinzentos, há rajados, 

Baios, pampas e malhados, 

Bodes negros, bodes brancos , 

E, sejamos todos francos, 

Uns plebeus, e outros nobres, 

Bodes ricos, bodes pobres, 

Bodes sábios, importantes, 

E também alguns tratantes... 

Aqui, nesta boa terra, 

Marram todos, tudo berra; 

 

Já para Rocha (2006) sátira está ligada a: 

 

Sublinhe-se, na reflexão do crítico, a constatação de que a comédia, 

apesar de ridicularizar o marginal, o desviante, não o vê como algo que 

possa ameaçar o bom andamento da sociedade. Por outro lado, a sátira 

parece estar reservada àquele desvio – personificado, na grande maioria 

das vezes, na figura de um indivíduo – que de alguma forma põe em risco 

a hegemonia das regras sociais. (ROCHA, 2006 p.24) 

 

Através da ridicularização, a sátira, busca melhorar, em algum aspecto ou sentido, 

um tanto de defeito moral ou algum costume que pode existir em alguma pessoa ou alguma 

coisa destinada à sociedade, consequentemente a sátira tem um propósito moral. 

Mendes (2008) afirma que “O satirista, como reformador social, deve trazer os que 

riem para o seu ângulo de visão;” (MENDES, 2008 p.2). Nem sempre existe, na sátira, a 

intenção de ser engraçada, entretanto quando acontece, é um humor sarcástico que exagera 

algum elemento de uma obra, um evento, uma pessoa com a intenção de provocar, isso é 

perceptível em quando ele afirma que:  

A sátira manifesta-se como arma de denúncia, um ataque à censura 

e a repressão (política, religiosa.), ou se impõe como uma forma de 

ridicularizar, diminuir, depreciar tudo aquilo que foge ao dito 

padrão estabelecido. (CORREIA, 1997 p.190) 

 

Isso será notável no poema base desse trabalho “quem sou eu” de Luiz Gama. 
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3. LUIZ GAMA: SEUS VERSOS 

3.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO POEMA 

 

Luiz Gama era um autodidata extremamente inteligente, leitor assíduo e sua obra 

indica as leituras que eram feitas por ele, Gregório de Matos, Faustino Xavier de Novaes, 

Junqueira Freire e Camões são alguns dos poetas que Gama consultou para utilizar de 

referência na produção de seus poemas. Gama possui dois poemas românticos dedicados a 

mulher negra, vejamos um trecho de A cativa e em seguida de Meus amores: 

A CATIVA 

Nos olhos lhe mora, 

Uma graça viva, 

Para ser senhora 

De quem é cativa. 

CAMÕES 

 

Como era linda, meu Deus! 

Não tinha da neve a cor, 

Mas no moreno semblante 

Brilhavam raios de amor. 

 

Ledo o rosto, o mais formoso 

De trigueira coralina, 

De Anjo a boca, os lábios breves 

Cor de pálida cravina. 

 

Em carmim rubro esgastado 

Tinha os dentes cristalino; 

Doce a voz, qual nunca ouriram 

Dúlios bardos matitinos. 

 

Na epígrafe desse poema mostra que Gama era leitor de Camões, pois ele buscou 

esse poema para compor sua poética, portanto além de Luiz Gama ter sido a primeira voz 

negra da literatura brasileira, ele também trouxe, de maneira exuberante, no momento em 

que se falava tanto das musas, mulheres loiras, nos apresentou as musas negras para 

representar a beleza que a mulher negra também possui como se pode ver no poema abaixo. 
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MEUS AMORES 

 

Pretidão de amor, 

Tão leda a figura 

Que a neve lhe jura, 

Que mudara a cor. 

CAMÕES - Endechas 

 

Meus amores são lindos, cor da noite 

Recamada de estrelas rutilantes; 

Tão formosa creoula, ou Tétis negra 

Tem por olhos dois astros cintilantes. 

 

Em rubentes granadas embutidas 

Tem por dentes as pérolas mimosas, 

Gotas de orvalho que o inverno gela 

Nas breves pétalas de carmínea rosa. 

 

Os braços torneados que alucinam, 

Quando os move perluxa com langor. 

A boca é roxo lírio abrindo a medo, 

Dos lábios se distila o grato olor. 

O primeiro livro de Gama foi publicado em 1859 quando ele tinha apenas 29 anos, 

vale ressaltar que 12 anos antes Luiz Gama não era alfabetizado. A poesia de Gama se 

destacou por ser o oposto das poesias românticas da época, oposta ao lirismo tradicional, 

principalmente pela maneira irônica e satírica que representava seu ideal de força da cultura 

negra e da defesa na identidade negra. 

As poesias satíricas de Luiz Gama recebiam o pseudônimo de Getulino, em uma 

dessas sátiras que é um dos seus poemas mais conhecidos e objetivo dessa análise é Quem 

sou eu, popularmente conhecido como “bodarrada”, nome originário da palavra bode que 

naquele período significava negro, mulato. É perceptível esse epíteto pejorativo e também 

uma crítica consciente, na qual Gama se orgulha de ser o que é, abaixo: 

Eu bem sei que sou qual Grilo, 

De maçante e mau estilo; 

E que os homens poderosos 

Desta arenga receiosos 

Hão de chamar-me Tarelo, 

 

Bode, negro, Mongibelo; 

Porém eu que não me abalo, 

Vou tangendo o meu badalo 

Com repique impertinente, 

Pondo a trote muita gente. 

Se negro sou, ou sou bode 

Pouco importa. O que isto pode? 

Bodes há de toda a casta, 

Pois que a espécie é muito vasta. 
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A estrutura semântica e a participação política, lírica e satírica, dos versos de Gama, 

se entrecruzam na produção de uma poesia precursora do que hoje chamamos de 

consciência negra, é sabido que a obra de Gama passa pelo processo de vivência, de sentir 

na pele tudo aquilo que se escreve e não apenas o que viu ou imaginou, o próprio autor é 

personagem de toda a barbárie que os negros sofreram no período de escravidão, Gama 

sentiu e viveu tudo isso. 

 Outra característica notável em sua obra satírica é a “aceitação” da visão 

preconceituosa do outro para com o negro, o autor sabe contornar essa situação em poema 

tornando o “agressor” em vítima do próprio preconceito, comprovando assim que o 

ambiente em que ambos ocupam, é semelhante ou igual. Assim:  

 

Se negro sou, ou sou bode 

Pouco importa. O que isto pode? 

Bodes há de toda a casta, 

Pois que a espécie é muito vasta. 

Há cinzentos, há rajados, 

Baios, pampas e malhados, 

Bodes negros, bodes brancos, 

E, sejamos todos francos, 

Uns plebeus, e outros nobres, 

Bodes ricos, bodes pobres, 

Bodes sábios, importantes, 

E também alguns tratantes... 

Aqui, nesta boa terra 

Marram todos, tudo berra; 

 

Este tipo de poética passa por dois eixos principais que caracterizam Gama como 

poeta e advogado dos escravos e dos pobres. No primeiro eixo relaciona-se a aceitação de 

sua identidade étnica, demonstrando a importância e imponência de ser negro. O segundo 

eixo, é conscientização acerca dos versos contra a descriminação e o preconceito, tanto para 

quem pratica quanto para quem sofre. Gama deixa claro em seus versos uma condição ativa 

de quem não está disposto a aceitar humilhação a qual são submetidos o povo negro, ele 

informa e declara de uma homogênea, procurando não só deleites poéticos, todavia busca 

atitudes que tornassem o leitor sujeito ativo diante do tema abordado. 

Luiz Gama lutou inteligentemente e incansavelmente contra o contexto histórico 

que marginalizava e referenciava tudo de ruim ao negro e sua cultura por meio de seus 
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versos, ele foi um real representante da literatura no Brasil, um homem simples que sempre 

enaltecia sua etnia. 

 

 
Amo o pobre, deixo o rico, 

Vivo como o Tico-tico; 

Não me envolvo em torvelinho, 

Vivo só no meu cantinho: 

Da grandeza sempre longe, 

Como vive o pobre monge. 

Tenho mui poucos amigos, 

Porém bons, que são antigos, 

Fujo sempre à hipocrisia, 

À sandice, à fidalguia; 

Das manadas de Barões? 

Anjo Bento, antes trovões. 

Faço versos, não sou vate, 

Digo muito disparate, 

Mas só rendo obediência 

À virtude, à inteligência: 

Eis aqui o Getulino 

Que no pletro anda mofino. 

 

Alguns elementos que são de extrema importância ressaltar, a forma com a qual o 

poema é escrito e distribuído, Pode-se notar que os versos estão compostos por sete sílabas, 

a métrica e a rima que são responsáveis pelo seguimento das palavras, entonação e ritmo da 

escrita. Segue:  

O que sou, e como penso, 

Aqui vai com todo o senso, 

Posto que já veja irados 

Muitos lorpas enfunados, 

Vomitando maldições, 

Contra as minhas reflexões. 

Eu bem sei que sou qual Grilo, 

De maçante e mau estilo; 

E que os homens poderosos 

Desta arenga receiosos 

Hão de chamar-me Tarelo, 

Bode, negro, Mongibelo; 

De acordo com Rodrigues s/d a rima é resultado de sons iguais entre as palavras em 

diferentes versos e organizam-se em pares AA/BB: 

 

Pois se todos têm rabicho, 

Para quê tanto capricho? 

Haja paz, haja alegria 
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Folgue e brinque a bodaria 

Cesse pois a matinada 

Porque tudo é bodarrada. 

Ainda conforme Rodrigues (s/d) a poética de Gama é uma denúncia à sociedade da 

época, pois mesmo com a diversidade, essa mesma sociedade era pautada em discriminação 

e preconceito, ressalta: 

Considerando a crítica que Luiz Gama faz no poema “Quem sou eu” e 

relacionando-a ao contexto da época, podemos afirmar que a 

escrita/leitura do poema denuncia uma sociedade que, apesar de diversa, é 

construída sob base de preconceitos e posturas negativas em relação ao 

outro que, enquanto negro, era marginalizado. Base essa formada em um 

período que ainda ressoava a escravidão dos negros no Brasil. O poema é 

uma forma de expressão de pensamento, sabe-se isso, pois o autor deixa 

claro: “O que sou e como penso/ Aqui vai com todo senso”. Segue-se, a 

partir dessa perspectiva de ser e pensar um relato que vê o ser humano de 

igual para igual, independente de sua cor ou raça. (RODRIGUES,s/d p.5) 

Segundo autora “o poema atende à necessidade de evidenciar a situação de ser 

enquanto humano independente de sua cor ou raça, uma vez que enquanto humanos 

estamos todos sujeitos às mesmas privações.” ( RODRIGUES, s/d, p.6). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Luiz Gama conquistou judicialmente sua própria liberdade após ter sido posto a 

venda e ter sido rejeitado por ser baiano. Ser baiano dava aos cativos a fama de 

insubordinados e com isso ele acabou sendo levado para casa de um comerciante da cidade 

de São Paulo. 

Gama era rábula, pois conseguiu o direito de advogar e exercer a profissão do curso 

de Direito sem necessariamente frequentar a faculdade e obter um diploma de nível 

superior, com isso ele passou a exercer esse papel em prol dos cativos. Aos vinte e nove 

anos foi o autor consagrado e considerado o maior líder abolicionista no Brasil escravocrata 

do século XIX, o único que vivenciou de fato a escravidão em cativeiro, arriscando sua 

vida na defesa da liberdade de seus irmãos. 

Luiz Gama começou sua carreira jornalística na capital paulista com o auxílio do 

caricaturista Ângelo Agostini e juntos fundaram, em 1864, o primeiro jornal ilustrado 

humorístico da cidade, “O diabo coxo”. 

Gama ficou conhecido como advogado dos pobres e libertador dos negros. Durante 

um júri, Luiz Gama disse uma frase que se tornou bem popular, que é a seguinte: “O 

escravo que mata seu senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima 

defesa”, no momento em que foi dito causou-se um tumulto tão grande por parte dos que 

estavam na seção que o juiz precisou suspendê-la para  acabar com a discussão. 

Embora Gama atuasse, principalmente, na defesa de escravizados acusados de 

crimes e em busca de alforrias conseguidas judicialmente, nunca se negou a atender aos 

pobres de qualquer raça que o procurassem em busca de ajuda, houve casos de imigrantes 

defendidos por Gama, que foram lesados por brasileiros. 

Assim, tem-se a dimensão da grandeza humana desse poeta, consciente e justo que 

foi Luís Gama, merecedor de nossa admiração e reconhecimento hoje e sempre. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Luiz Gama, Seção de Iconografia da biblioteca Nacional, RJ. 

 

 

Fonte: GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas. Organizado por Lígia Fonseca Ferreira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. 
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ANEXO B – “Quem sou eu?”, de Luiz Gama. 

 

 

Quem sou eu? 

Quem sou eu? que importa quem? 

Sou um trovador proscrito, 

Que trago na fronte escrito 

Esta palavra — Ninguém! — 

(A. E. Zalvar — Dores e Flores) 

  

Amo o pobre, deixo o rico, 

Vivo como o Tico-tico; 

Não me envolvo em torvelinho, 

Vivo só no meu cantinho: 

Da grandeza sempre longe, 

Como vive o pobre monge. 

Tenho mui poucos amigos, 

Porém bons, que são antigos, 

Fujo sempre à hipocrisia, 

À sandice, à fidalguia; 

Das manadas de Barões? 

Anjo Bento, antes trovões. 

Faço versos, não sou vate, 

Digo muito disparate, 

Mas só rendo obediência 

À virtude, à inteligência: 

Eis aqui o Getulino 

Que no pletro anda mofino. 

Sei que é louco e que é pateta 

Quem se mete a ser poeta; 

Que no século das luzes, 

Os birbantes mais lapuzes, 

 

 

 

Compram negros e comendas, 

Têm brasões, não — das Kalendas, 

E, com tretas e com furtos 

Vão subindo a passos curtos; 

Fazem grossa pepineira, 

Só pela arte do Vieira, 

E com jeito e proteções, 

Galgam altas posições! 

Mas eu sempre vigiando 

Nessa súcia vou malhando 

De tratantes, bem ou mal 

Com semblante festival. 

Dou de rijo no pedante 

De pílulas fabricante, 

Que blasona arte divina, 

Com sulfatos de quinina, 

Trabusanas, xaropadas, 

E mil outras patacoadas, 

Que, sem pinga de rubor, 

Diz a todos, que é DOUTOR! 

Não tolero o magistrado, 

Que do brio descuidado, 

Vende a lei, trai a justiça 

— Faz a todos injustiça — 

Com rigor deprime o pobre 

Presta abrigo ao rico, ao nobre, 

E só acha horrendo crime 

No mendigo, que deprime. 

- Neste dou com dupla força, 

Té que a manha perca ou torça. 
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Fujo às léguas do lojista, 

Do beato e do sacrista — 

Crocodilos disfarçados, 

Que se fazem muito honrados, 

Mas que, tendo ocasião, 

São mais feroz que o Leão. 

Fujo ao cego lisonjeiro, 

Que, qual ramo de salgueiro, 

Maleável, sem firmeza, 

Vive à lei da natureza; 

Que, conforme sopra o vento, 

Dá mil voltas num momento. 

O que sou, e como penso, 

Aqui vai com todo o senso, 

Posto que já veja irados 

Muitos lorpas enfunados, 

Vomitando maldições, 

Contra as minhas reflexões. 

Eu bem sei que sou qual Grilo, 

De maçante e mau estilo; 

E que os homens poderosos 

Desta arenga receiosos 

Hão de chamar-me Tarelo, 

  

Bode, negro, Mongibelo; 

Porém eu que não me abalo, 

Vou tangendo o meu badalo 

Com repique impertinente, 

Pondo a trote muita gente. 

Se negro sou, ou sou bode 

Pouco importa. O que isto pode? 

Bodes há de toda a casta, 

Pois que a espécie é muito vasta. 

Há cinzentos, há rajados, 

Baios, pampas e malhados, 

Bodes negros, bodes brancos, 

E, sejamos todos francos, 

Uns plebeus, e outros nobres, 

Bodes ricos, bodes pobres, 

Bodes sábios, importantes, 

E também alguns tratantes... 

Aqui, nesta boa terra 

Marram todos, tudo berra; 

Nobres Condes e Duquesas, 

Ricas Damas e Marquesas, 

Deputados, senadores, 

Gentis-homens, veadores; 

Belas Damas emproadas, 

De nobreza empantufadas; 

Repimpados principotes, 

Orgulhosos fidalgotes, 

Frades, Bispos, Cardeais, 

Fanfarrões imperiais, 

Gentes pobres, nobres gentes 

Em todos há meus parentes. 

Entre a brava militança 

Fulge e brilha alta bodança; 

Guardas, Cabos, Furriéis, 

Brigadeiros, Coronéis, 

Destemidos Marechais, 

Rutilantes Generais, 

Capitães de mar-e-guerra, 

— Tudo marra, tudo berra — 

Na suprema eternidade, 

Onde habita a Divindade, 

Bodes há santificados, 
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Que por nós são adorados. 

Entre o coro dos Anjinhos 

Também há muitos bodinhos. — 

O amante de Syiringa 

Tinha pêlo e má catinga; 

O deus Mendes, pelas contas, 

Na cabeça tinha pontas; 

Jove quando foi menino, 

Chupitou leite caprino; 

E, segundo o antigo mito, 

Também Fauno foi cabrito. 

Nos domínios de Plutão, 

Guarda um bode o Alcorão; 

Nos lundus e nas modinhas 

São cantadas as bodinhas: 

Pois se todos têm rabicho, 

Para que tanto capricho? 

Haja paz, haja alegria, 

Folgue e brinque a bodaria; 

Cesse, pois, a matinada, 

Porque tudo é bodarrada!- 

 

 

 

      Fonte: GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas. Organizado por Lígia Fonseca Ferreira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p.113. 
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ANEXO C – Desigualdade racial 

 

 

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-

brancos-e-negros-no-brasil/ 

 


