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Um defeito 
de cor, 
Ana Maria 
Gonçalves

Publicado em 2006 pela Editora Record, 
encontra-se no momento deste vídeo na 
26ª. edição. 

As orelhas da obra foram feitas por Millôr 
Fernandes.

Ana Maria Gonçalves: mineira de Ibiá, 
Minas Gerais, nasceu em 1970. 

Confira em: 
anamariagonçalves.blogspot.com
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“ A memória é
mesmo o mais
generoso dos 
retratistas.” 
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A narrativa de vida 
na obra
• O livro tem 951 páginas incluindo:

• A narrativa de introdução de Ana Maria
sobre manuscritos encontrados na praia
de Amoreiras na Bahia.

• A narrativa de Kehinde, saída do reino de
Daomé, África, em 1810. Kehinde é levada
como escrava ao Brasil. Viaja por vários
lugares depois de liberta e retorna à
África. Por volta de 80 anos mais tarde,
idosa e cega, chega mais uma vez ao
Brasil.

• Referências: As obras que apontam ficção 
e realidade.
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Temas da narrativa 
de Kehinde
• Kehinde pode ser Luísa Mahin ou Luísa

Gama, a suposta mãe do poeta e
advogado negro Luiz Gama, segundo filho
dela, desaparecido.

• Perpassa o Brasil Colônia até a República 
apontando vieses antirracistas.

• Houve um tempo em que ser
negro era considerado um defeito. Para
exercer alguma atividade 'de branco' a
exigência imposta era clara: renegar
sua cor. Formalizava-se, portanto, um
pedido de dispensa para o 'defeito de
cor’.
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Luís Gama, o suposto 
filho desaparecido
• Luís Gonzaga Pinto da Gama

foi um advogado,
abolicionista, orador, jornalista
e escritor brasileiro e o
Patrono da Abolição da
Escravidão do Brasil. Nascido
de mãe negra livre e pai
branco, foi contudo feito
escravo aos 10 anos,
permaneceu analfabeto até os
17 anos de idade.
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A Bahia e a África

• Ouvimos sempre que muitas coisas de 
África estão na Bahia: religião, música, 
comida.

• Na obra, a autora mostra pela narrativa
de Kehinde que em África se
considerava o retornado brasileiro e
branco. E muitos africanos com
dinheiro faziam casas em Uidá, por
exemplo, semelhantes às casas
sobrados de Salvador. Assim também
comidas e traços religiosos como o da
lavagem do Bonfim.
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