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Resenha para o 1º Número da Revista Afro B (1 de 6) 

A noite dos cristais 

 

 

 

Resumo: Resenha do livro “A noite dos cristais” de Luís Fulano de Tal [Luís Carlos de Santana]. 

O livro narra o épico vivido por Gonçalo que, no período da Revolta dos Malês na Bahia (1835), 

foi escravizado por anos e posteriormente vindo a fugir para Guiana, aonde produziu suas 

memórias, contadas no livro “A Noite dos Cristais”. A Revista Afro B, do Museu Afro Brasil foi 

editada entre dezembro de 2010 e junho de 2011, com o total de 4 números. Ela fazia parte de 

um programa chamado Cultura Viva, do Ministério da cultura e teve apoio da Secretaria de 

Cidadania Cultural, servindo de intermediária editorial para os grupos que desenvolviam 

atividades culturais chamados Pontos e Pontões de Cultura. 

 

 

Palavras-chave: A noite dos cristais, Luís Fulano de Tal, Luís Carlos de Santana, Revista Afro 

B, Milton da Silva Santos, Museu Afro Brasil. 
 

 

 

Escritor e professor, Luís Fulano de Tal nasceu em 1959. Graduado em Letras e mestre em 

História Social pela Universidade de São Paulo, publicou A Noite dos Cristais em 1995, com 

recursos próprios. Inspirado na Revolta dos Malês, levante de escravos ocorrido na Bahia em 

1835, o autor realizou uma minuciosa pesquisa histórica para compor o enredo desse romance. 

O livro conta estória de um jovem brasileiro que, impedido de ir à França para estudar francês, 

segue para a Caiena, nas Guianas. Instalado na pensão de Madame Mary e seu esposo, senhor 



 

Benedict, e após “uma semana de conversas regadas a café”, ele recebe um maço de papéis 

contendo anotações de Gonçalo, filho de um ex-escravo que fugira do Brasil na primeira metade 

do século XIX...  

Esta edição inclui ilustrações de Debret e Rugendas. Traz os comentários de Alfredo Bosi, Mary 

Del Priore e Oswaldo de Camargo. Obteve o prêmio concedido pela Fundação Nacional do Livro 

Infanto-Juvenil; prêmio Orígenes Lessa como autor revelação; prêmio Projeto Nascente, 

USP/Abril Cultural; prêmio Programa Nacional do Livro didático/MEC. Em 2000, cinco mil 

exemplares foram comprados e distribuídos às bibliotecas das escolas públicas de São Paulo.  
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