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Resumo: A representação do negro em Jubiabá evidencia a preocupação de Jorge Amado em 

discutir a violência disfarçada de igualdade racial e a real condição econômica e social de uma 

sociedade relativamente recém-egressa da escravidão, que concentrava riqueza e privilégios nas 

mãos de uma elite branca, criando assim, uma barreira intransponível entre brancos e negros. A 

falácia dessa igualdade racial fica mais perceptível no protagonista de Jubiabá, cujo processo de 

formação de caráter e consciência é acompanhado pelo leitor desde os primeiros anos de 

infância. É pro meio de suas relações que nos é informado sobre a ausência de ações afirmativas 

que visassem à integração do negro e do mulato nessa nova ordem baseada no trabalho livre. 

Palavras-chave: negro; escravidão; literatura brasileira; Jorge Amado. 

 

 

1. Introdução. 

  

Uma das importantes contribuições de Jorge Amado para o estudo das relações 

entre literatura e sociedade é a representação do negro na literatura brasileira, não à toa, 

alguns historiadores e cientistas sociais o colocam no mesmo panteão que nomes como 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Para o bem ou para o 

mal, pois pesa sobre ele – com alguma razão – crítica à idealização do negro e do 

mulato sob a égide de um discurso social panfletário, o certo é que Amado fez o que até 

então não havia sido feito: falou do negro, de sua cultura, de sua religião com pouca ou 

nenhuma reserva. 

No auge da ideologia da democracia racial, que sustentava a ideia de que a 

formação do Brasil se deu a partir de um processo de integração étnica onde inexistia o 

preconceito, Jorge Amado traz ao público, em 1935, Jubiabá, romance que narra as 

peripécias do negro Antônio Balduíno. A perspectiva de que existiria uma democracia 

racial no Brasil, justificada pela ausência de conflitos raciais representativos foi 

sustentada durante muito tempo. Gilberto Freyre foi um importante porta-voz dessa 

ideia, ao afirmar que o processo de miscigenação foi o artifício encontrado pelos 

brasileiros para driblar as questões raciais que ainda permaneciam sem solução em 

outras culturas. Por volta dos anos 1950, começaram a surgir teorias dispostas a revisar 

esse conceito. Para esses cientistas sociais, o preconceito racial sempre fez parte da 
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cultura do branco e, embora não tenha havido uma discriminação legal e jurídica, foi 

imposta ao negro e ao mulato uma “segregação natural” que os relegou a uma posição 

subalterna, sem real chance de mobilidade social. 

A representação do negro em romances como Suor e Jubiabá evidencia a 

preocupação do escritor baiano em discutir, vinte anos antes dos revisionistas, a 

violência disfarçada de igualdade racial e a real condição econômica e social de uma 

sociedade relativamente recém-egressa da escravidão, que concentrava riqueza e 

privilégios nas mãos de uma elite branca, criando assim, uma barreira intransponível 

entre brancos e negros e entre pobres e ricos. A falácia dessa igualdade racial fica mais 

perceptível no protagonista de Jubiabá, cujo processo de formação de caráter e 

consciência é acompanhado pelo leitor desde os primeiros anos de infância. É por meio 

dele e de suas relações que nos é informado sobre a ausência de ações afirmativas que 

visassem à integração do negro e do mulato nessa nova ordem baseada no trabalho livre. 

Como resultado dessa política de exclusão, o romance aponta para o estabelecimento de 

classes baseado em critérios raciais, em que, via de regra, há prejuízo para a população 

negra que não conseguiu se integrar efetivamente nessa sociedade competitiva. 

 

2. O Morro do Capa Negro, um mundo alienado. 

 

No ensaio Dialética da Malandragem, no qual analisa o romance Memórias de 

um Sargento de Milícias, Antônio Candido (2010)  apresenta a ideia de um mundo 

isento de culpa e responsabilidade que é justificado pela falta de consciência das 

personagens. Afirma ainda que critérios subjetivos como verdadeiro e falso, lícito e 

ilícito, bom e mau, justo e injusto são parâmetros estabelecidos pela sociedade para 

garantir uma organização mínima e pautar um padrão que deve ser seguido e respeitado. 

No livro, a ausência de consciência exclui a capacidade de discernimento desses pares 

opostos e cria um ambiente onde a repressão moral, se existe, não é feita de forma 

crítica e objetiva. 

 Partindo dessa consideração, e das possíveis intersecções entre Jubiabá e o livro 

de Manuel Antônio de Almeida, verificamos que o Morro do Capa Negro, cenário em 

que se desenrolam as principais ações da primeira parte do romance, é palco também 

para  a manifestação de comportamentos em que a ética e a consciência das personagens 
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percorrem um padrão de alienação que manifesta a cisão entre a prática de atos 

considerados reprováveis e a culpa ou o real entendimento destes. Consequência disto, é 

instaurado um lugar onde prevalece um senso de justiça próprio, paralelo aos padrões 

sociais e jurídicos estabelecidos, para os quais esta população, diga-se de passagem, já 

se encontra excluída política e geograficamente. 

 No romance, existem duas forças responsáveis pela manutenção desse estado de 

alheamento. São elas, o pai-de-santo Jubiabá e a cozinheira Luísa, tia de Antônio 

Balduíno. É na casa de Luísa onde acontecem os encontros diários que reúnem os 

moradores do morro para conversas e contação de histórias. Essas histórias, cujo 

conteúdo evidencia quase sempre a violência e a exploração sofrida pelo negro durante 

e depois da ordem escravocrata, carregam também uma herança da transmissão oral da 

memória, visto que a maior parte deles era analfabeta. É nesse espaço polifônico que o 

caráter do protagonista começa a ser moldado. 

  As histórias contadas, que ficam vivas em sua memória, somadas às 

experiências adquiridas na rua, são cruciais para a formação da personalidade de 

Antônio Balduíno. Em certo ponto, resume o narrador: 

 

Antônio Balduíno ouvia e aprendia. Aquela era a sua aula proveitosa. 

Única escola que ele e as outras crianças do morro possuíam. Assim 

se educavam e escolhiam carreiras. Carreiras estranhas aquelas dos 

filhos do morro. E carreiras que não exigiam muita lição: 

malandragem, desordeiro, ladrão. Havia também outra carreira: a 

escravidão das fábricas do campo, dos ofícios proletários. Antônio 

Balduíno ouvia e aprendia. (AMADO, 2016, p.30) 

 

Nessa “escola”, o herói busca as suas referências na imagem idealizada do pai 

“que fora jagunço de Antônio Conselheiro quando rapazola, que amava as negras que 

encontrava a cada passo, que bebia muito e que morreu debaixo de um bonde em um dia 

de farra grossa” (AMADO, 2016, p.17) e em Zé Camarão, malandro arruaceiro, dado a 

extravagâncias e a comportamentos reprováveis. Produto do ambiente em que vive, 

Antônio Balduíno ainda criança se insurge contra a tradição de exploração ao eleger 

como heróis jagunços e cangaceiros cujas imagens de valentia e rebeldia chegam até ele 

por meio das histórias ouvidas. O garoto conhece a história do heroísmo, mas não se dá 

conta, reflexo do processo de alheamento, da marginalização. Nesse sentido, a 

conjuração de uma realidade marcada pela alienação e a forma como ela é construída 
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operam uma dupla função: evidencia a preocupação do narrador em adotar um estilo 

narrativo baseado no contexto histórico-social, o do romance social nordestino, ao 

mesmo tempo em que informa ao leitor a existência de um mundo paralelo, 

marginalizado, selvagem e excluído da força branca patriarcal que o toma como fruto da 

barbárie. Da mesma forma, a falta de interesse pelos sistemas tradicionais de educação 

reafirma a controvérsia desse mundo sem culpa. A escola, pilar fundamental do mundo 

“civilizado” é vista pelo herói, nessa fase de formação, como algo inútil, formadora de 

homens fracos e não como possibilidade de transformação social. Para o narrador, essa 

alienação é tributária dos longos anos de escravidão que estabeleceram duas classes 

sociais muito bem estabelecidas e imutáveis: 

 

Desde há muitos anos, vinha sendo assim: os meninos das ruas bonitas 

e arborizadas iam ser médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, 

homens ricos. Eles iam ser criados destes homens. Para isto é que 

existia o morro e os moradores do morro. Coisa que o negrinho 

Antônio Balduíno desde cedo no exemplo diário dos maiores. Como 

nas casas ricas tinha a tradição do tio, pai ou avô, engenheiro célebre, 

discursador de sucesso, político sagaz, no morro onde morava tanto 

negro, tanto mulato havia a tradição da escravidão ao senhor branco e 

rico. E essa era a única tradição. (AMADO, 2016, pp.34-35). 

 

 

Essa tradição é apontada pelo narrador como súmula do drama representado 

pelos negros no romance. A desmedida social que estabelece relação entre posição 

geográfica e posição social, traveste-se aqui de desigualdade racial, ao utilizar de 

artifícios sociais mais velados para reforçar a subalternização do negro. Se, nesse 

momento, não existe mais um contrato mercantil que separa senhores de escravos, 

permanece ainda a seletividade no mercado de trabalho, a dificuldade para o acesso à 

educação, a pobreza e a miséria. 

Ao eleger o Morro do Capa Negro como palco para a representação da vida 

dessas personagens, Jorge Amado utiliza a concepção do romance como drama social, 

sem deixar de expor em primeiro plano a ideia das contradições estabelecidas pela 

modernidade, que surgem a partir da experiência de ser parte de um ambiente 

profundamente marcado por uma hierarquização social que é medida pela origem 

familiar, pela renda e pela cor. O narrador se ocupa então com as vicissitudes de 

personagens negras que são colocadas na esfera das transformações trabalhistas, do 
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trabalho assalariado, do desenvolvimento de classes sociais que orbitam em torno do 

capital industrial e financeiro, mas que continuam às voltas com as lembranças e os 

registros da ordem escravocrata. Sobre isso, Florestan Fernandes diz que: 

 

Após a Abolição, sem que se manifestasse qualquer tendência ou 

processo de recuperação humana do negro e do mulato, esses 

fenômenos foram localizados à luz dos requisitos econômicos, 

jurídicos e políticos da ordem social competitiva (...). A 

universalização do trabalho livre não beneficiou o negro e o mulato, 

submersos na economia de subsistência, mas nas condições em que se 

efetuou, em regra prejudicou o negro e o mulato que faziam parte do 

sistema de ocupação. O resultado foi que, três quartos de século após a 

Abolição, ainda são poucos numerosos os segmentos da população 

negra que conseguiram se integrar efetivamente na sociedade 

competitiva e nas classes sociais que a compõem. (FERNANDES, 

1972, p.28). 

 

Sendo assim, importa observar que a ética do alheamento se ajusta ao 

utilitarismo das sub-profissões que exercem essas personagens: trabalhadores do cais, 

carregadores, engraxates, lavadeiras, cozinheiras em casas ricas. Em todos essas 

atividades havia o excesso de trabalho e a baixa remuneração, o que diminuía a 

qualidade de vida e aumentava a situação de pobreza. Em contrapartida a essa condição, 

mas também dentro dos limites do mundo alienado, o narrador nos apresenta um 

conceito de liberdade que surge como tentativa de combate a esse tipo de exploração: a 

malandragem: “Raros eram os homens livres no morro: Jubiabá, Zé Camarão. Mas 

ambos eram perseguidos: um por ser macumbeiro, outro por malandragem”. (AMADO, 

2016, p.35). Há aqui uma simpatia do narrador por essa ideia de liberdade que está 

intimamente relacionada à prática da malandragem. Essa visão idílica de liberdade em 

que inexiste qualquer tipo de perspectiva moral se ajusta à primeira parte da narrativa e 

acompanha os anos de aprendizado de Antônio Balduíno. O narrador se afasta de juízos 

de valor porque compreende que o estado de semi-consciência dessas personagens por 

si só justificaria a falta de repressão para condutas consideradas reprováveis. Entretanto, 

essa liberdade é apresentada com várias controvérsias. O narrador não se posiciona, mas 

propõe o esboço de uma situação narrativa que consiste em apresentar um panorama das 

características dessas personagens da forma exata como são. Um bom exemplo disso é o 

próprio Zé Camarão que é tido como um herói por Balduíno e tem a admiração de 

mulheres e de homens no morro. Se, por um lado, esse heroísmo foi construído a partir 
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da não sujeição às regras sociais, por outro, a controvérsia se estabelece na forma como 

ele se relaciona com as mulheres: as seduz e as engravida para abandoná-las depois.  

Na representação desse panorama, as mulheres do morro surgem como a 

expressão máxima da alienação. Distantes de qualquer possibilidade emancipatória e 

alheias à capacidade de autorreflexão, elas são representadas como presas fáceis para o 

desejo sexual masculino e como instrumentos de prazer e diversão. A resignação e a 

aparente tranquilidade com que aceitam as intempéries da vida e o descaso masculino, 

apontam para a violência dentro da violência pois, nesse esquema, a mulher negra é 

considerada objeto do homem negro que, por sua vez, também é objetificado.  

No intuito de representar a vida das personagens do Morro do Capa Negro e de 

mostrar como estas são responsáveis para a formação do protagonista, o narrador acaba 

revelando diversas facetas da violência a que estas estão submetidas. A representação 

dos moradores do morro é feita sempre sob a ótica da alienação da realidade, 

evidenciando um profundo desconhecimento de quem são e do que poderiam ser. 

Entretanto, em Luísa, Jorge Amado vai além ao fazer com que a lógica da representação 

realista da cozinheira esteja apoiada na relação desumanizadora entre homem e trabalho, 

relação que desperta grande interesse para os seus primeiros escritos. Luísa, assim como 

muitos moradores do morro, experimenta a marginalização profissional e, para 

sobreviver, gastou a juventude e a velhice vendendo mingau à noite até enlouquecer “de 

tanto carregar latas na cabeça”. A loucura de Luísa elucida no romance o conceito de 

alienação marxista que toma o trabalho como uma ação desumanizadora. O trabalho 

humano, como uma atividade por meio da qual o homem produz a si mesmo deveria ser 

uma atividade produtiva humanizadora, entretanto, devido a condições sociais e 

econômicas, deixou essa condição de realização e passou a ser o seu algoz. 

Enclausurada na dinâmica do trabalho exaustivo e de subsistência, as únicas 

possibilidades de libertação desse mundo alienado, para a personagem, são a loucura e a 

morte: 

Ele ajudou a botar uma lata em cima do tabuleiro, que Luísa 

suspendeu e colocou na cabeça. Passou a mão no rosto de Antônio 

Balduíno e se dirigiu para a porta. Antes de abrir a tramela, porém, 

sacudiu com o tabuleiro e as latas no chão, num gesto de raiva e 

gritou: “Não vou mais. Ah! Ah! Não vou mais, quem quiser que vá. 

Eu não vou mais... nunca mais... nunca mais”. (AMADO, 2016, p.46). 
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A loucura, da mesma forma que a malandragem, surge assim, como material de 

protesto contra a exploração, contra as injustiças. Luísa, da mesma forma que acontece 

com a população negra representada pelos habitantes do Morro do Capa Negro, é o 

reflexo da tradição patriarcal marcada pela polarização branco/negro, rico/pobre, 

homem/mulher. O Brasil tomou como herança do período colonial a estrutura 

paternalista de família e isso foi crucial sobretudo para a mulher negra. Mesmo após a 

escravidão ela se tornou a principal vítima da herança devido a sua vulnerabilidade, 

pobreza e total desamparo. A jornada que Luísa e as demais personagens percorrem, 

entregues ao próprio destino, imbuídos de suas próprias leis, alheios à luta por seus 

direitos, constitui o travejamento estrutural na composição desses homens e mulheres, 

que atravessam a narrativa de forma fugaz, reproduzindo assim, a desimportância que 

teriam de fato na engrenagem social. Apenas Antônio Balduíno frustra essas 

expectativas, não por acaso, é ele a única personagem do romance que possui caracteres 

psicológicos melhor desenvolvidos.  

 

3. Jorge Amado e o mito da democracia racial. 

 

Com o objetivo de explicitar que as antigas relações do período escravocrata 

continuam reverberando mesmo após a Abolição, o narrador desenvolve o dramático 

quadro em que Balduíno, após a internação da tia, vai morar na casa de um comendador. 

A despeito da mudança de tom de que se reveste a narrativa, com o inesperado interesse 

amoroso de Baldo por Lindinalva, a filha branca do comendador, cria-se uma situação 

irônica que se desdobra em duas questões cruciais para a narrativa: a manutenção da 

prática do favor e do clientelismo e a manifestação do preconceito racial, que encontra 

apoio nas teorias raciais
2
 do início do século XX. 

A introdução de uma criança negra no lar de uma família branca e rica fortalece 

o mito da democracia racial ao sugerir que essa relação de assistencialismo é v uma 

forma de promoção social e sem ela o negro não pode se desenvolver. A relação entre 

Antônio Balduíno e o comendador é herança de uma prática amplamente utilizada na 

época colonial, que visava a “inclusão” de negros e mestiços no núcleo da família 

                                                            
2 Essas teorias raciais, como diz Ricardo Bechelli (2009), “surgem como uma forma de interpretação da 

realidade como um instrumento para compreender a realidade da população”.  
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branca. Entretanto, no romance de Jorge Amado, essa relação se materializa para além 

das relações vinculadas à ordem social tradicionalista, ganhando corpo em sua 

expressão racial travestida de ação social. Sobre essa inclusão, Florestan Fernandes diz 

que 

 

O fundamento pecuniário da escravidão e certos efeitos severamente 

proscritos, mas incontornáveis da miscigenação contribuíram para que 

se operasse uma espécie de mobilidade social vertical por infiltração, 

graças à qual a composição dos estratos raciais dominantes teve de 

adquirir certa elasticidade. No Brasil, a miscigenação, durante séculos, 

antes contribuiu para aumentar a massa da população escrava e para 

diferenciar os estratos dependentes intermediários, que para fomentar 

a igualdade racial. (FERNANDES, 1972, p.26). 

 

 

Aqui, a benfeitoria do senhor não visava à transformação social dos negros e 

mulatos alcançados pelo benefício e nem se preocupava em promover a igualdade 

racial. A inclusão confirmava, isto sim, o domínio do branco sobre o negro, refletindo 

técnicas de dominação racial ao estabelecer que, sem o branco, não era possível ao 

negro se desenvolver. Nesse episódio, o narrador de Jubiabá desdobra, numa 

perspectiva irônica, essa relação senhor-escravo, ao conceber o comendador como “um 

português de grandes bigodes e grandes garfadas” e atualiza, dessa forma, as relações 

sociais da época da escravidão para o momento atual, indicando que apesar das 

transformações estruturais que atravessaram o país, no que diz respeito às questões 

raciais, não houve grande mudança. Apesar da aparência de caridade que tem esse ato, 

Antônio Balduíno não se convence: “Só então o negrinho compreendeu que estava 

separado do morro, que o haviam arrancado do lugar onde nascera e se criara, onde 

aprendera tanta coisa, e que o haviam jogado, a ele, o mais livre dos moleques do 

morro, na casa de um senhor. Ficou espiando a casa, pensando na fuga” (AMADO, 

2016, p.54). 

Delineado na narrativa como uma ramificação do enredo, o preconceito racial é 

representado no comportamento de Amélia, cozinheira portuguesa do comendador e 

responsável pelos aborrecimentos de Antônio Balduíno. Diante das malandragens do 

garoto e de sua expulsão da escola pública diz a cozinheira à patroa: “Negro é uma raça 

que só serve para ser escravo. Negro não nasceu para saber” (p.55).  
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Ora, Amélia apoia-se de fato em uma ideologia na qual a cor adquire significado 

classificatório e justifica assim, a incapacidade de Antônio Balduíno em adequar-se 

àquela nova realidade, transformando as dificuldades apresentadas em questão racial. 

Esse pensamento racista, tributário do determinismo racial
3
, muito em voga no fim do 

século XIX e começo do século XX é, segundo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães 

(2009), “uma adaptação do chamado ‘racismo científico’, cujas doutrinas pretendiam 

demonstrar a superioridade da raça branca”. Dessa forma, a partir da perspectiva racista 

da cozinheira, Antônio Balduíno não é mais visto em sua individualidade, mas sim 

como representante indistinto da raça negra. 

Contrariando essas perspectivas, na concepção de Antônio Balduíno, o negro 

deveria lutar pelo seu desenvolvimento em todos os sentidos, buscando uma nova 

consciência racial, em que não precisasse depender dos brancos. Nesse sentido, adquire 

uma percepção dele mesmo, de sua raça, e da necessidade de não contribuir com aquela 

encenação: “Pois foi aquela ideia do comendador de melhorar a sorte de Antônio 

Balduíno, dando-lhe um emprego na sua casa comercial com ordenado e possibilidade 

de fazer alguma coisa na vida que obrigou o negro a fugir. Nesta época já tinha quinze 

anos e já há três suportava o ódio de Amélia”. (AMADO, 2016, p.58).  

Uma vez que não aceita a imposição desse código moral baseado no clientelismo 

e que se subleva contra a prática interesseira da dominação patriarcal, Balduíno é 

excluído desse círculo de sucesso cujo principal objetivo é pontuar a sua derrota como a 

incapacidade do negro em se ajustar à realidade do branco. Entretanto, como afirma 

Emília Viotti da Costa (1998), “os negros podiam ascender na escala social apenas 

quando autorizados pela elite branca”. Sem a casa do comendador e inexistindo a 

proteção da tia, passa a morar nas ruas de Salvador, onde chefia um grupo de meninos 

de rua. 

                                                            
3 Lilia Schwarcz diz que “existem, na verdade, quatro máximas do determinismo racial, que 

correspondem às suas diferentes faces: a primeira afirma que a raça constitui um fenômeno essencial. 

Dizia-se com isso que havia, por exemplo entre o branco e o negro a mesma distância que havia entre o 

cavalo e a mula. (...) Outra máxima estabelecia a relação entre atributos externos e internos. Ou seja, 

acreditava-se que a partir de características exteriores – como a cor, o tamanho do cérebro, o tipo de 

cabelo – poder-se-ia chegar a tipos de conclusões sobre aspectos morais das diferentes raças. O terceiro 

pressuposto indicava que o indivíduo não seria mais do que a soma do seu “grupo rácio-cultural”, já que, 

como concluíam esses cientistas, não adiantava ver o indivíduo, era muito melhor observar o grupo ao 

qual pertencia. O último aspecto é uma prática política de intervenção: a eugenia. Esse conceito, que 

implicou uma política social, estabelecia que só havia uma maneira de lidar com o fenômeno da 

diferença: era “cuidar da raça”. Ou seja, seria preciso estimular certas uniões e impedir outras; estimular 

certos indivíduos e isolar outros”. (SCHWARCZ, 1996, pp. 168-169). 
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4. Considerações finais. 

  

Com o fim da abolição não houve no Brasil uma forma de discriminação racial 

institucionalizada. Ocorre que por meio da jornada de Antônio Balduíno, desde a 

infância no Morro do Capa Negro, passando pelo período na casa do comendador, os 

anos de mendicância, o período de trabalho nas plantações de fumo e sua fase como 

operário, percebemos que a cidadania concedida à população negra com o fim na 

escravidão, não passa de um documento virtual, pois todos os instrumentos de poder 

capazes de promover o desenvolvimento social e cultural permaneceram nas mãos das 

elites brancas. Sobre isso, Guimaraes ainda diz que 

 

Esse tipo de racismo se reproduz pelo jogo contraditório entre uma cidadania 

definida, por um lado, de modo amplo e garantida por direitos formais, e por 

outro, uma cidadania cujos direitos são, em geral, ignorados, não cumpridos e 

estruturalmente limitados pela pobreza e pela violência cotidiana. O racismo 

se perpetua por meio de restrições fatuais da cidadania, por meio da 

imposição de distâncias sociais criadas por diferenças enormes de renda e de 

educação, por meio de desigualdades sociais que separam brancos de negros, 

ricos de pobres, nordestinos de sulistas. (GUIMARÃES, 2009, p.59). 

 

Nos extratos humanos existentes no Morro do Capa Negro e na representação de 

classes segregadas em patrão e trabalhador, percebemos que não houve de fato uma 

democratização da renda em termos raciais. Sintomaticamente, não há um negro no 

romance que tenha experimentado a mobilidade social. Todos eles vivem às voltas com 

profissões marginalizadas, distantes de qualquer prestígio social. Por outro lado, a 

última parte do livro que mostra Balduíno chegando à maturidade de sua consciência 

racial e de classe, revela que as oportunidades surgidas com a universalização do 

trabalho assalariado foram melhor aproveitadas pelos grupos tradicionais, confirmando 

assim os privilégios das elites existentes e contribuindo para aumentar a concentração 

racial do poder em benefício do branco. Percebemos, dessa forma, que no contexto 

histórico em que o livro está inserido, a ideia da “democracia racial” nada mais é do que 

uma tentativa de maquiar a dura realidade da população negra nos grandes centros 

urbanos. Concentrando-se em lugares afastados, estão eles submetidos a uma profunda 

desorganização social e a péssimas condições de trabalho.  
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Como se observa, o narrador de Jubiabá procura dar conta, em forma de 

expressão literária, da indiferença com que a população negra foi tratada após a abolição 

da escravatura. Dessa forma, os moradores do Morro do Capa Negro, os meninos de 

rua, e os trabalhadores do cais atuam como uma “amostra”, cuja análise permite afirmar 

que a abolição não significou a possibilidade de inserção no mercado de trabalho para 

essa população, mas antes, acentuou a desigualdade racial, que se manifesta ainda hoje 

por meio de diversos indicadores socioeconômicos, combinando vulnerabilidade social, 

descaso político e racismo. 
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