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“Se você não está pronto 
para morrer por ela, 

é melhor retirar a palavra 
liberdade do seu vocabulário.”

 
Malcom X 
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Sobre os começos deste livro

Cansado das análises que deixavam sempre a questão 
racial em segundo plano e da essencialização bovina da re-
presentatividade, decidi escrever este livro. Ele reúne textos 
novos e antigos. Alguma coisa do que será apresentado aqui 
já apareceu em outros formatos, em publicações como o jor-
nal Correio do Povo, a revista CULT, a revista Nau Literária 
da Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), da revista brasileira de literatu-
ra Brasil/Brazil (UFRGS) e da revista Parêntese. Também há 
produções veiculadas antes no site Literatura RS. O restante 
é tão original quanto a vida permitiu que fosse. 

Pessoalmente me encontro sem condições de fornecer 
outro caminho que não suponha enfrentamento ideológico, 
suor e sangue. Portanto, gostaria de poupar os leitores e as 
leitoras que eventualmente pensam que vão encontrar nes-
te livro um manual de lacração, um guia introdutório para 
estudos mais profundos sobre negritude; ou uma explica-
ção teórica atenuante para o fato de terem sistematicamen-
te alugado seus empenhos, seus afetos e sua cognição aos 
guardiões do Capital. 

Há muitos lugares em que essas pessoas poderão 
achar conforto para expiarem suas culpas. Não aqui. Não 
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contem comigo para o cordão dos revisores da meritocracia. 
Estou casado com a classe trabalhadora negra. E o fato dela 
não esperar nada de mim não apaga minha dívida. Afinal, 
foi com sua luta, com seu sangue, com suas mortes prema-
turas, com seus trabalhos degradantes, com suas sucessivas 
experiências de humilhação racial, que foi garantida a minha 
existência até que eu pudesse me tornar, finalmente, sujeito 
de mim. Essa dívida tenho com eles. E levanto todos os dias 
para pagá-la, com trabalho intelectual e com o desenvolvi-
mento prático de tudo o que me foi dado. Caminho, portan-
to, sob os pés dos escravizados. Eles vivem através de mim. E 
sei que um dia eu viverei através daqueles que se dispuserem 
a aceitar a beleza profunda da raça à qual pertenço. 

Estou disposto a continuar a repetir, até o limite da 
possibilidade biológica, o que acredito ser o fundamental na 
literatura: que os que estiveram e estão à frente das decisões 
podem nos obrigar a aceitar qualquer condição, mas não 
poderão nos obrigar a aceitar suas histórias, suas explica-
ções, suas mentiras. A teoria que apresento é um modo de 
dizer que eles podem ter os instrumentos, todas as escolas, 
todas as universidades, todos os conglomerados midiáticos, 
todo o capital encarnado em um cartão black infinite, mas 
nós temos uma alma. E ela não está à venda. 

Até agora os críticos literários brasileiros se dedica-
ram a entender a manifestação do racismo em sua forma 
literária, quando o que importa é destrui-lo. 
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