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RESUMO 

Esta pesquisa dedicou-se ao estudo das produções poéticas de mulheres negras que recitam em 

saraus das periferias de Salvador para fins de perceber seus diálogos com o Pensamento feminista 

negro brasileiro, tomando como base a teoria da Interseccionalidade e como categorias de análise 

gênero, raça e classe sociais. Aceitaram participar da pesquisa quatorze poetas que forneceram um 

total de cinqüenta e dois poemas. Através da Análise do Discurso Crítica, como instrumento de 

análise, os poemas que compõem o corpus desse trabalho foram minuciosamente examinados e 

posteriormente agrupados em três grandes eixos temáticos: identidade; resistência e denúncia. O 

tema identidade ocupou-se da negação de representações universalizantes pautadas em discursos 

de embranquecimento e na ocultação da dimensão racial. O tema resistência buscou a construção 

de um discurso desestabilizador de dimensão coletiva. E, por fim, o tema denúncia indicou a 

ineficácia e negligência do Estado para com demandas das comunidades populares. Esse estudo 

mostra que há forte relação entre o PFNB e as poesias analisadas, uma vez que, ambas promovem 

resistência frente ao racismo, sexismo e hierarquização de classes sociais e contribuem para a 

formulação de discursos eminentemente políticos e de intervenção na sociedade.  

Palavras-chaves: Gênero; Raça; Classe Social; Poetas Negras; Discurso 
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This research was dedicated to the study of the poetic productions of black women who recite in 

the surroundings of Salvador to understand their dialogues with Brazilian Black Feminist Thought, 

based on the theory of Intersectionality and as gender categories of analysis, race and social class. 

Fifty-two poemas from fourteen poets who accepted to participate in the research. Through Critical 

Discourse Analysis, as an instrument of analysis, the poems that compose the corpus of this work 

were carefully examined and later grouped into three major thematic axes: identity; resistance and 

denunciation. The identity of the theme was concerned with the denial of universalizing 

representations based on whitening and concealment discourses of the racial dimension. The theme 

of resistance sought to construct a destabilizing discourse of collective dimension. And finally, the 

subject of the complaint indicated the ineffectiveness and negligence of the State to the demands 

of the popular communities. This study shows that there is a strong relationship between the NPF 

and the analyzed poetry, since both promote resistance to racism, sexism and social class hierarchy 

and contribute to the formulation of eminently political discourses and intervention in society. 

Keywords: Gender; Race; Social class; Black poets; Speech 
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A nossa poesia não foi feita para burguês gostar/ Porque é um grito de insatisfação, 

a intenção é incomodar!/ Tirar do lugar comum, chamar para o debate/ E que não 

tentem transformar em circo a nossa arte. (SOUSA, G. 2014) 

Este trabalho se apoia na epistemologia feminista perspectivista, também conhecida como 

staindpoint, que, segundo Harding (1998), está comprometida coma produção de pesquisa e 

saberes fundamentados no ponto de vista de mulheres. Ainda sobre o staindpoint, Claudia Pons, 

em sua tese intitulada “Outras Falas: feminismos na perspectiva de Mulheres Negras Brasileiras”, 

evidencia que “o grupo é o ponto de origem, suas experiências na adversidade constituem a chave 

da leitura e entendimento dos processos de discriminação e exclusão” (PONS, 2012, p.69). 

Ao tratar sobre a distinção entre uma produção científica de cunho feminista e a ciência 

moderna, a pesquisadora feminista Cecília Sardenberg (2002) destaca que a primeira está 

historicamente posicionada no sentido de promover a produção de conhecimentos interessados na 

emancipação das mulheres, assumindo uma dimensão política e engajada e demarcando o 

afastamento da posição de neutralidade, objetividade e universalidade tão defendidas pela 

Modernidade. A mesma autora se posiciona em relação ao feminismo perspectivista como 

epistemologia que “defende um saber alavancado na perspectiva e experiências das mulheres, ou 

seja, uma epistemologia enraizada nas desigualdades de gênero que se quer erradicar” 

(SARDENBERG, 2002, p. 103). 

Direciono essa pesquisa para uma ciência feminista, engajada e comprometida com a 

transformação. Por isso, acredito que o staindpoint é a perspectiva mais adequada para dar suporte 

à análise dos textos que compõem o corpus dessa dissertação. Portanto, é indispensável situar a 

produção observada em seu contexto de origem, a partir de um grupo socialmente marginalizado 

formado por mulheres negras moradoras de periferia e, da mesma maneira, levar em conta de onde 

fala quem conduz essa pesquisa. 

Quem fala e de onde fala: A pesquisadora 

Entendo que anunciar o meu lugar de fala é a maneira mais apropriada de dar início a este 

trabalho, afinal todo o caminho traçado para chegar a esta pesquisa está profundamente atravessado 

pelas experiências formativas que vivenciei. As trajetórias percorridas no âmbito familiar, 

educacional e profissional me conduziram para o espaço acadêmico na busca por uma produção de 

conhecimento engajado e comprometido com o social. São também esses fatores que coadunam 

em minha formação como pesquisadora interessada pelas questões de gênero, raça e classe social 
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no âmbito da literatura, numa perspectiva de produção científica de cunho feminista. 

Sobre a importância de expor o lugar de minha fala como pesquisadora, Sandra Harding 

(1998) ensina que explicitando gênero, raça, classe e formação cultural, bem como as implicações 

desses elementos no processo de investigação é possível colocar a pesquisadora no mesmo plano 

crítico do objeto, o que, por sua vez, é uma característica dos estudos feministas. Além disso, as 

epistemologias feministas, de modo geral, compreendem a ciência como uma forma de discurso, 

ou seja, como uma maneira de ver, falar e agir sobre o mundo. Por isso, atendem ao compromisso 

com a elaboração de uma ciência crítica, distinta do modelo cartesiano de ciência que desconsidera 

o papel da política e da história na busca pela verdade. Sondra Farganis ensina que: 

Ao ver a ciência como um discurso, como uma maneira de falar sobre o mundo, a 

feminista pode desconstruir a relação complexa entre ciência e poder, trazendo à 

superfície os meios pelos quais o discurso científico reforça o poder e o papel que 

desempenha ao criar ativamente o discurso. (FARGANIS,1997, p. 232)  

Por tudo isso, preciso considerar que oriunda de família pertencente à classe popular 

convivi com os efeitos do racismo e da exclusão social bem de perto. Hoje, ciente que em 

decorrência da minha cor de pele, popularmente conhecida como “tinta fraca”, fui menos vitimada 

por certas violências que recaem de maneira muito mais intensa sobre aqueles e aquelas que 

possuem cor da pele mais escura decorrente da maior concentração de melanina, como demonstra 

os versos da poeta Fabiana Lima: “Mulher, quanto mais melanina tiver maior a sua dor, menos se 

tem amor”2. 

Demandas de gênero também se apresentaram muito cedo para mim, por ser filha de pais 

separados e pude perceber as diversas discriminações e dificuldades experimentadas por minha 

mãe para criar uma filha - mulher - nessa sociedade machista, de cunho patriarcal, que parecia 

condicionar o sucesso familiar à presença de um homem. Por essas e outras razões, assumi a 

identidade política de mulher negra3 e entendo a necessidade de discutir questões raciais e de 

gênero nos entremeios da sociedade brasileira como um dos caminhos para a transformação social 

que busca a construção de uma sociedade mais humana. 

No ambiente familiar, a educação sempre foi compreendida como um meio para galgar 

melhores condições de vida, tanto no aspecto financeiro, como no que diz respeito à dignidade. A 

 
2 Fragmento da Poesia Mulher de Fabiana Lima, disponível na íntegra no anexo. 
3 Adoto essa classificação com base nas informações do IBGE, segundo a qual a categorização negro engloba um grupo 

formado por pretos e pardos, bem como, na compreensão que há uma dimensão política na construção da identidade 

negra com a qual me identifico e comungo de pertencimento. 
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educação representava uma possibilidade de ascensão social, mas também um instrumento para 

obtenção de respeito em uma sociedade tão elitista na qual as pessoas negras e as pobres costumam 

ser tratadas principalmente como massa de manipulação e mão-de-obra barata para a manutenção 

de status e privilégios das classes altas majoritariamente brancas.  

Nesse contexto, em que o ingresso no ensino superior e o acesso à educação pública, 

gratuita e de qualidade significavam quase uma porta mágica que me levaria a uma possibilidade 

de transformação social, e diante do incentivo dos familiares aliado ao interesse pela literatura e 

pela linguagem, direcionei minha escolha pelo curso de Letras para o qual prestei vestibular e fui 

aprovada. Via neste curso a possibilidade de associar duas coisas pelas quais sempre nutri 

verdadeira admiração: os estudos sobre língua/literatura e a docência. 

O ingresso no curso de Letras da Universidade Federal da Bahia, em 2004, colocou-me 

diante de dois grandes e decisivos marcos para a minha formação política e profissional: primeiro, 

porque tive o prazer de ser contemporânea da primeira turma de estudantes cotistas da UFBA 

(2005)4, fato que me aproximou das discussões sobre relações raciais, por causa da presença de 

estudantes de diversas origens raciais e socioeconômicas5, o que possibilitou um alargamento das 

reflexões acerca da pluralidade de experiências e realidades; e, depois, porque o aprofundamento 

dos estudos sobre literatura ampliaram o meu olhar para as questões de gênero e raça no campo 

literário, nesse caso, muito mais como ausência de conhecimento, uma vez que, naquela época, 

esses temas eram pouco debatidos na Graduação. A escassez de disciplinas ou mesmo linhas de 

pesquisas que focassem questões relativas a gênero e raça fez com que meus estudos iniciais sobre 

tais questões fossem empreendidos de forma autônoma e não pelos meios formais. 

Por outro lado, as vivências e experiências compartilhadas em Cajazeiras, bairro da 

periferia de Salvador, no qual morei durante muitos anos, me levaram a conhecer uma rica 

produção cultural originada naquele espaço e, por isso, tornei-me uma assídua frequentadora e 

admiradora dos “saraus nas periferias”6. Tais produções me fizeram ter contato com os temas 

 
4 Em 2005, a Universidade Federal da Bahia implementou o sistema de cotas, adotando a reserva de 45% das vagas de 

todos os cursos para alunos que tenham cursado os três anos do ensino médio e mais um ano do ensino fundamental 

no sistema público de ensino. (SANTOS; QUEIROZ, 2005-2006) 
5Segundo os professores Jocélio Santos e Delcele Queiroz, ao analisarem o caso da UFBA, o sistema apresenta “um 

diferencial em relação à cor do estudante”, pois, da reserva mencionada anteriormente “43% são assim distribuídos: 

85% destinam-se aos auto-declarados pretos e pardos e 15% aos auto-declarados brancos. Um percentual de 2% foi 

destinado aos índios-descendentes e uma reserva de duas vagas, em cada curso, foi destinada aos índios aldeados e 

estudantes vindos de comunidades quilombolas”. (SANTOS; QUEIROZ, 2005-2006) 
6 Os saraus de periferias serão abordados com maior profundidade no capítulo 2. 
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gênero, raça e classe social e fomentaram a busca por mais referenciais que possibilitassem um 

maior aprofundamento dos meus estudos. Estava instalada a necessidade de preencher as lacunas 

que as ausências ou silenciamentos, antes mencionadas, haviam deixado em minha formação.  

Portanto, as produções culturais da periferia, desde muito cedo, chamaram atenção do meu 

olhar; e a preocupação e observação para um estudo de expressões culturais dessa natureza 

começou a adensar-se com outras experiências. Uma prova disto é que, até mesmo na prática 

profissional, essas expressões da cultura estiveram presentes; a relação com os saraus também se 

deu no Curso Popular de Pré-vestibular Quilombo do Orobu, local no qual, na condição de 

educadora, pude participar de inúmeros destes eventos e observar o quanto a atividade se colocava 

como uma ferramenta pedagógica, política e transformadora muito potente. O acesso à literatura 

se dava para muitos estudantes por meio dessas atividades, sem contar que o envolvimento e a 

participação os motivavam de forma a superar a timidez, estimular o senso crítico e, até mesmo, 

valorizar a autoestima.  

Tendo sido aluna de Letras, a literatura sempre me interessou, principalmente, a partir do 

momento que constatei pelos meus estudos que tanto o cânone literário universal como o brasileiro 

foram construídos a partir de escolhas e exclusões ideologicamente orientadas e que, por isso, 

muitas produções ficaram de fora; não porque não tinham os requisitos necessários, mas porque 

não se adequavam ao cânone como ele foi estabelecido, relegando a escassez ou quiçá a ausência 

de mulheres e negros. Nesse sentido, em relação ao contexto brasileiro, segundo Zahidé Muzart 

(1995), a questão do cânone pode ser abordada sob vários ângulos, ora levando em conta a questão 

da marginalidade, ora em relação ao poder como Universidades, grupos, ou eixos Rio/São 

Paulo/Minas, ou ainda, a partir das relações com círculos de influência. 

Em suma, “o estudo do cânone está ligado, pois, a várias coisas [aspectos], principalmente 

à dominante da época: como dominante ideológica [a construção e representação de uma nação 

homogênea] estilo de época, gênero [literário] dominante, geografia, sexo, raça, classe social e 

outros” (MUZART, 1995, p. 85). Esses elementos, portanto, acabam por definir os canônicos e os 

“esquecidos” de cada época. Assim, meu interesse pelas produções não canônicas assumiu a 

perspectiva acadêmica e passaram a compor um apanhado de reflexões que precisavam ser 

investigadas. 

É esse histórico que promove o meu ingresso no Curso de Especialização em Estudos 

Étnicos e Raciais: Identidades e Representações - CPGEER, oferecido pelo IFBA, em 2013, 
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quando desenvolvi um estudo mais especificamente sobre o Sarau do JACA, tomando-o como 

objeto de pesquisa para realização da monografia. No trabalho intitulado “Visgos de Resistência 

Negra: Um Olhar sobre o Sarau JACA de Poesia” dediquei-me a investigar se o sarau de poesia 

constituía um espaço de fortalecimento da identidade negra entre seus participantes, a maioria 

formada por jovens negros moradores de periferias. Em decorrência dessa pesquisa inicial, em 

2014, na condição de frequentadora e também pesquisadora, foi possível observar com maior 

atenção a participação de mulheres poetas, bem como perceber algumas características de suas 

produções. Daí surgiu o interesse de aprofundar a pesquisa para as produções poéticas de mulheres 

negras que faziam parte deste sarau e também das que recitavam seus poemas autorais em outros 

saraus de periferia em Salvador. 

O que fala e para quem fala: A pesquisa 

Acredito que não foi a academia que me levou à produção poética de mulheres negras, 

mas sim essa produção que me trouxe a academia. Ou seja, falo de um lugar que está situado na 

fronteira entre o popular e o acadêmico (ou como quer Silviano Santiago, de um entre-lugar) e 

busco estabelecer diálogos entre esses universos, uma vez que me proponho a realizar uma pesquisa 

cientifica pautada nos conhecimentos acadêmicos sem deixar de lado os saberes populares 

fundamentais para o seu desenvolvimento, sem estabelecer entre eles qualquer hierarquia. 

Ciente de que diversas forças operam na sociedade e que as categorias de gênero, raça e 

classe são algumas das dimensões que interferem ou quiçá regulam essas relações sociais, percebia 

os saraus não só como expressões culturais, mas também como locais nos quais ressoavam as vozes 

de mulheres negras oriundas das periferias e suas demandas expressas em seus textos autorais. 

Decidi, então, observar como as vozes das mulheres se inseriam naqueles espaços e quais seriam 

suas preocupações. 

Inicialmente, pretendia problematizar a exclusão dessa produção do cânone literário, mas 

levando em consideração a contemporaneidade e a revolução dos Estudos culturais que 

desconstruíram (ainda que simbolicamente) essas fronteiras entre a literatura canônica e a literatura 

popular, esta hipótese se desfez. Afinal o meu interesse estava voltado para um movimento que se 

forma fora dos paradigmas da cultura dominante e essa é uma de suas principais características. 

Nasceu assim o projeto de pesquisa que resultou nesta dissertação. Adotei como campo 

de estudo os saraus realizados em bairros situados nas periferias de Salvador e como objeto de 

pesquisa a produção poética de mulheres negras que deles participam. 
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Tomei como objetivo geral o propósito de analisar os temas das poesias elaboradas por 

mulheres negras que recitam em saraus de periferias soteropolitanas e seus possíveis diálogos com 

as propostas do Pensamento Feminista Negro Brasileiro. Para dar conta do objetivo a que me 

propus, tive que realizar os seguintes objetivos específicos: construir o corpus os poemas (alguns 

poemas ainda não haviam sido publicados), catalogar e classificar as produções poéticas por temas; 

identificar nos textos questões relacionadas aos marcadores de gênero, raça e classe social; 

descrever os temas selecionados como corpus da dissertação; enfim, verificar possível 

atravessamento do pensamento feminista negro brasileiro nesses textos. 

O caminho para investigar o objeto se mostrava longo, uma vez que, conhecer as origens 

e desenvolvimento dos saraus, a relação desses eventos com as comunidades nas quais estão 

inseridos, como se dá a participação de mulheres e quais impactos dessa presença no contexto da 

atividade eram também elementos indispensáveis para a análise da produção que se popularizava 

através desses eventos. Em consequência disso, antes de iniciar as investigações sobre o objeto 

propriamente dito, qual seja, os poemas, foi necessário explorar as condições de produção: mapear 

os saraus, conhecer os espaços, compreender sua(s) finalidade(s), obter dados e informações como, 

por exemplo, localização, motivação, objetivos, organizadores e dificuldades, etc. No entanto, a 

caminhada se fez produtiva, pois me aproximou ainda mais do meu objeto de pesquisa e do 

contexto no qual se origina. 

Essa dissertação, portanto, foi construída em várias etapas. Inicialmente, busquei a origem 

dos saraus (quando começa em ano e lugar do país, porque o nome sarau e sua atualização, quando 

esse tipo de evento se espalha pelo país), para compreender como esses eventos acontecem nas 

periferias soteropolitanas. Era indispensável conhecer suas dinâmicas, pois além de se constituírem 

como o espaço de veiculação da produção em análise, são o cenário no qual as poetas fazem suas 

performances e apresentam publicamente seus textos. 

Outra etapa, também muito importante foi a pesquisa sobre as poetas. Identificar as poetas 

que recitam nos saraus pesquisados e obter alguns dados sobre a vida elas, o que possibilitou 

conhecê-las de forma a saber de onde elas falam e também perceber de forma sintética sua relação 

com as escritas e como é forte o diálogo de suas vivências com os textos que produzem. A análise 

dos textos foi a ultima etapa, e se deu a partir da percepção de temas recorrentes e classificação dos 

textos em grupos temáticos. Essa etapa teve como objetivo analisar as formações discursivas 

presentes nos textos e seus diálogos com o pensamento feminista negro brasileiro. 
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Cabe destacar aqui que o meu maior desafio não foi pesquisar todos os dados, primeiro 

em relação aos saraus e depois às poetas e suas poesias, mas sim escrever sobre um tema recente e 

sem uma bibliografia específica, fato que se tornou um obstáculo difícil de ultrapassar. Além disso, 

sempre desenvolvi escrita muito sintética, característica que considerava uma qualidade, mas que 

no momento de descrever um objeto novo tornou-se uma barreira. 

Todavia, ressalto aqui que durante a execução de cada etapa e especialmente na produção 

do texto final houve importante preocupação e cuidado com a acessibilidade do que estava sendo 

elaborado, uma vez que, esse estudo pretende estabelecer diálogo entre os estudos acadêmicos e os 

saberes populares e, por isso, precisa ser inclusivo e acessível. Trata-se de um conhecimento que 

visa o alcance de todos aqueles que desejarem, mesmo que não pertençam ao universo acadêmico, 

sem deixar de cumprir os requisitos indispensáveis a toda e qualquer produção científica.  

Estrutura da Dissertação 

No primeiro capítulo, apresentei brevemente as perspectivas teórico-metodológicas nas 

quais se baseiam a pesquisa. Inicialmente, contextualizei o objeto para melhor apresentá-lo 

situando-o no contexto da literatura marginal para posteriormente discorrer sobre as categorias de 

análise – relações de gênero, raça e classe – que embasam as análises. Em seguida, demonstrei 

como recorri à interseccionalidade, conforme propõe Kimberle Crenshaw, bem como ao 

Pensamento Feminista Negro para compor o referencial teórico. Ainda neste capítulo, discuti a 

utilização da Análise Crítica do Discurso como recurso metodológico para o estudo do corpus e 

descrevi detalhadamente o caminho teórico percorrido. 

O segundo capítulo está dedicado à compreensão do que é sarau, bem como, a utilização 

do termo e de sua inserção na cultura brasileira até a atualidade. Para compreender a organização 

e dinâmicas dos saraus realizados nas periferias soteropolitanas, cenário no qual se populariza a 

produção poética analisada, realizei uma abordagem histórica da realização de saraus no Brasil 

verificando inclusive como se apresentou em diferentes períodos. Além disso, apresentei um 

mapeamento dos saraus realizados em Salvador acompanhado de uma sintética apresentação de 

alguns deles, até o ano que empreendi a pesquisa de campo. 

Um panorama das poetas negras que recitam nas saraus das periferias soteropolitanas toma 

forma no terceiro capítulo. Com dados básicos das biografias fornecidas pelas poetas, tracei seus 

perfis com o objetivo de apresentá-las e de demonstrar de onde provém suas falas, uma vez que, 

entendo como indispensável apresentar as autoras das poesias que constituem o corpus desse 
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trabalho. Este capítulo, portanto, se dedica a revelar os sujeitos dos quais emergem os discursos 

aqui analisados. 

O quarto capítulo trata do estudo de temas identificados nas poesias coletadas. Há uma 

diversidade de assuntos que aparecem nos textos poéticos, quais sejam: aspectos socioeconômicos; 

cabelo; identidade negra; literatura marginal; mulher; racismo; educação; mídia, violência policial, 

machismo, pobreza, dentre outros. Todos esses assuntos foram incluídos em grupos maiores cujos 

temas são: Identidade, Resistência e Denúncia. A partir desses três grandes temas, os poemas foram 

agrupados e foi feita a análise. Nesse capitulo, através das poesias esses temas são apresentados, 

através da exploração dos discursos que se alinham com os textos e que deles emergem. 

Finalmente, a dissertação contém um Anexo onde estão todos os poemas que compõem o 

corpus pesquisado, na íntegra, acompanhados de um breve comentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  PERSPECTIVAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

As relações sociais de gênero, raça/etnia e classe social desenham o retrato da sociedade 

brasileira, as relações de poder que regulam esses sistemas de diferenciação modelam beneficiários 

e oprimidos. É possível pensar cada marcador separadamente, porque são diferentes; mas não é 

recomendável negligenciar as inúmeras possibilidades de articulação entre eles, bem como, as 

aproximações, articulações e intersecções existentes.  

É evidente, nesse contexto a reprodução das ideologias sexistas, racistas e classistas na 

distribuição e ocupação de alguns espaços, um exemplo disto é o acesso ao ensino superior 

(atualmente questionado por meio da implementação do sistema de cotas), a cargos políticos e a 
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algumas profissões consideradas de maior prestígio social. Essas estruturas de exclusão e 

inferiorização se mantêm, principalmente, por meio de discursos. A discussão que proponho nesse 

trabalho tem relação direta com a articulação dessas três variantes - classe, raça e gênero - no 

cenário da produção da literatura marginal feita por mulheres negras da periferia soteropolitana. 

1.1 Situando o objeto: A produção poética de mulheres negras soteropolitanas na Literatura 

Marginal 

Para Virginia Maria Vasconcelos Leal, “ser uma escritora contemporânea é dialogar com 

a história da inserção de mulheres no campo literário, considerando-se a atuação dos movimentos 

feministas como força social” (LEAL, 2010, p. 183). Escolhi este fragmento porque é importante 

destacar os desafios de ser uma escritora neste contexto ainda de desigualdades, em que as mulheres 

foram historicamente excluídas de diversos espaços e ainda experienciam tal restrição em 

considerável parte dos espaços contemporâneos, senão a maioria, e, dentre eles, a literatura. A 

mesma autora nos ensina ainda sobre a rara inclusão de mulheres no cânone literário, bem como 

sobre o importante papel da crítica feminista no que diz respeito ao resgate de muitos de seus nomes 

excluídos ou silenciados. 

Quanto mais penso nas dificuldades até hoje existentes para uma mulher ter sua produção 

publicada ou seu nome reconhecido no cenário literário, percebo ainda mais as dificuldades que as 

autoras cujos poemas são objeto de minha pesquisa terão que percorrer, pois além de viverem nas 

margens das cidades, são também marginais economicamente e estão sujeitas a diversos 

preconceitos.  

As autoras dos textos analisados neste trabalho não estão inscritas no cânone literário, seja 

porque não atendem aos padrões estabelecidos atualmente; seja porque suas produções podem, ao 

longo do tempo e de novas construções literárias, desaparecer; ou porque fazem parte de um 

movimento específico bastante recente, portanto ainda em desenvolvimento. Elas pertencem a uma 

recente tendência denominada de Literatura Marginal, termo utilizado e divulgado para as 

expressões culturais produzidas em espaços periféricos. A escrita para elas se constitui como um 

desafio e a questão autoral como um caminho para formular e popularizar reivindicações políticas 

que as afligem, é também uma forma de buscar “por direitos, por voz, pelo não silenciamento e 

pela emancipação” (BALBINO, 2016, p. 146). 

A produção poética elaborada por mulheres negras que recitam nos saraus das periferias 
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soteropolitanas está identificada com várias expressões culturais que surgem em vários bairros não 

centrais, a exemplo do hip hop, teatro de rua, dentre outras. Todavia, é importante destacar o seu 

íntimo diálogo com a literatura negra7 e sua inserção no campo da literatura marginal. Jéssica 

Balbino (2016) ressalta o recente surgimento do conceito de “literatura marginal”, uma vez que, a 

produção assim denominada ainda se encontra em “processo de construção, ramificação” e “é 

impossível precisar o que é ou o que vai ocorrer” (BALBINO, 2016, p. 34). Assim, todas as 

tentativas de contextualização devem levar em consideração seu recente surgimento, o fato de ainda 

estar em desenvolvimento e, em decorrência disso, haver uma considerável instabilidade conceitual 

desta manifestação. 

Segundo Erica Peçanha do Nascimento (2006), a designação dessa produção de literatura 

marginal é a classificação utilizada para produções situadas à margem do antigo cânone literário e 

um modo alternativo de conviver com o mercado editorial. Além disso, também está relacionada 

ao termo a vivência de seus autores, geralmente originados de grupos marginalizados, bem como 

a temática abordada. Em muitos casos a realidade de espaços e indivíduos que vivem nas margens 

da sociedade, com concepções, discursos e culturas próprias são temáticas presentes na produção 

denominada como literatura marginal. Na verdade, esta denominação abrange vários sentidos 

conforme afirma Érica Peçanha do Nascimento: 

(...) literatura marginal se tornou uma rubrica ampla que abrange a inserção dos 

escritores no mercado editorial, as características dos produtos literários, um tipo 

de atuação literária-cultural, ou ainda, a condição social do escritor. Entende-se, 

então, que por forjar diferentes manifestações, literatura marginal conformou-se 

numa categoria analítica que pode ser ajustada em estudos de biografias isoladas 

ou de grupos de escritores cujas trajetórias literárias estão organizadas em torno 

da expressão. (NASCIMENTO, 2006, p.11) 

Jéssica Balbino (2016) menciona também a existência dos termos Literatura Hip-Hop, 

Literatura Divergente, Literatura feita por periféricos, Literatura feita na periferia para designar a 

mesma manifestação. No caso mais específico das produções cuja autoria é atribuída a mulheres 

 
7 Não aprofundei a abordagem sobre o conceito de literatura negra, pois este não é o objetivo do trabalho, embora 

reconheça forte presença de aspectos ligados a ela presentes nos textos analisados. Todavia, preciso destacar que 

concordo com Maria de Nazareth Soares Fonseca quando defende que “na literatura dita negra ou afro-brasileira, as 

imagens de negro circulam com intenções que se marcam pela autoconscientização e pela imposição de ampliar o 

espaço de visibilidade dos negros e de seus descendentes, independentemente da cor da pele, do tipo de cabelo ou da 

carnadura do corpo. A luta por maior visibilidade nos diferentes espaços com que se desenham os mapas das cidades 

atuais almeja reverter as associações que ligam os negros à feiúra, à sujeira, ao que está fora dos padrões determinantes 

de um gosto estético e construir uma semântica que esvazie os significados negativos gravados no corpo negro e nos 

lugares por onde ele é levado a circular” (FONSECA, 2014). E é, justamente, nesse sentido que o corpus analisado se 

aproxima da literatura negra.  
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há ainda outras denominações como Literatura feita por mulheres ou Literatura feita por mulheres 

negras. 

Em paralelo ao termo Literatura Marginal, que será adotado neste trabalho, farei algumas 

considerações sobre a denominação literatura periférica, porque remete a reflexões sobre a própria 

condição do termo marginalidade como o resultado de um processo sócio-histórico-geográfico. 

Para compreender a Literatura Periférica, Mario Augusto Silva (2011), explica que provém a 

categoria da área de Ciências sociais, ou seja, Centro e Periferia possuem significação ampla que 

ultrapassa seu sentido usual, por isso o autor defende uma transposição discursiva do seja a 

marginalidade: 

A iniciar pela transposição discursiva do que seja marginalidade: ela não se situa, 

como se disse antes, num estilo de vida, solução para um sufoco contextual, que 

leve a um descrédito estrutural e ao desbunde. Agora, ela é vista como um dado 

espacial e sócio-histórico. Dito de outra forma: ela não é um estilo circunstancial 

de vida, ela é a própria vida, de cuja condição não se pode abdicar tão facilmente 

pois é fenômeno estrutural e estruturante. É uma forma de socialização geográfica 

e histórica.” (SILVA, M., 2011, p.102) 

Com isso, constatamos que há condições especificas de vivências experimentadas pelos 

moradores de áreas periféricas; elas, por sua vez, alimentam uma visão de mundo que dá forma a 

uma produção que, embora individual, traduz uma experiência coletiva – a experiência do “fracasso 

social”, resultado de “projetos políticos autoritários e equivocados ou de políticas patrimonialistas 

numa sociedade de contrato, levando a uma condição estrutural de pobreza e exclusão social 

gritantes” (SILVA, M., 2009, p.10). 

Percebo a literatura marginal como uma produção cujos efeitos alcançam certa amplitude. 

Não se trata somente de um conjunto de vozes que produzem falas sobre suas condições, mas sim, 

de um movimento sócio-político. Por isso, tanto valor é atribuído à autoria individual ou conjunta, 

porque expressa: quem fala, o que fala e de onde fala e para quem fala, categorias da análise do 

discurso que conferem legitimidade ao movimento. Conforme afirma Balbino: 

Para eles [e elas], o protagonismo e o lugar de enunciação da fala e do que é dito 

são determinantes, já que, quem não vive e não está inserido naquele universo não 

possui propriedade, ou neste caso, também vivência, para falar e/ou reportar, 

registrar historicamente, como tal. (BALBINO, 2016, p.36) 

Outro ponto que merece destaque são as estratégias adotadas para a divulgação da aludida 

produção. Há dificuldades de inserção no mercado editorial por isso, parte dos textos ainda não 

foram publicados. A conjunção do texto, fala, declamação e inflexão da voz e do gestual, que pode 
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ser resumida em uma performance é a forma principal de veicular as ideias durante os saraus e 

eventos e é, ainda, em muitos casos, a única via de divulgação para escritoras e escritores expressar 

seu pensamento. Aliada a essa alternativa está crescendo o uso das mídias (principalmente canais 

da internet) e também redes sociais para postagem de seus textos e vídeos. Todavia, não se pode 

deixar de pontuar também que há um ‘nicho de mercado’ que se forma no interior do circuito dos 

saraus, um canal para a comercialização de livros e outros produtos; há, portanto, uma economia 

que se forma a partir da literatura marginal/periférica, dos saraus, conferindo uma circulação desta 

produção cultural na periferia, cujo público e fornecedores compartilham experiências cotidianas. 

(BALBINO, 2016) 

Ainda sobre a performance (declamação pública de poesias, acrescentado um gestual, um 

modo de apresentação corporal, entonação da voz, vestuário, etc),  há, nesse caso, a prevalência do 

discurso oral versus escrita muito mais comuns nos espaços dos saraus, afinal estes elementos da 

performance se tornam intransponíveis para o texto escrito. Nos saraus, portanto, a oralidade, 

através das performances é ponto alto da atividade. 

A oralidade possui enorme importância para a literatura marginal, uma vez que a 

performance nos saraus é o primeiro espaço de contato entre o público e o texto. Assim, mais uma 

vez, esta expressão cultural contrapõe-se à cultura letrada que costuma valorizar o texto escrito em 

detrimento do discurso oral que se complementa com o desempenho do corpo e da entonação da 

voz, entre outros elementos. 

Mas esta discussão, embora seja valiosíssima, uma vez que está relacionada ao 

posicionamento da literatura marginal diante da literatura dita erudita e dos significados que 

emergem da produção de mulheres dentro desse movimento, não será tratada aqui em 

profundidade, pois não atende ao objetivo principal da pesquisa que é análise dos temas 

apresentados nas poesias. Por outro lado, essa contextualização revela que há um espaço de 

produção marginal; há uma produção imbricada com a literária manifestada ou teatralizada através 

de expressões culturais da periferia. Nesse espaço de produção da literatura marginal, aparece a 

voz das mulheres negras que produzem textos profundamente ligados às suas realidades. 

O que importa aqui é, pautada numa concepção feminista, analisar os temas mais 

utilizados pelas poetas para dar voz e englobar todas as mulheres negras que vivem e sofrem ou 

são limitadas pela sociedade brasileira, baiana, cujos rastros de preconceito provêm desde o 

momento em que seus antepassados ocuparam um lugar de oprimidos. Para tentar interpretar suas 
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vozes e palavras busquei apoio na Análise de Discurso Crítica, visando também uma aproximação 

com Feminismo Negro Brasileiro, com base nas categorias de análise gênero, raça e classe social, 

bem como, compreensão de complexa formação da identidade mulher-negra-periférica explanados 

a seguir. 

 

1.2 Interseccionalidade: dinâmicas de gênero, raça e classe social  

A teoria da interseccionalidade figura como importante elemento para tratar a experiência 

vivida por mulheres negras das periferias. Isso porque tal teoria aponta para a interação entre eixos 

de subordinação. As poetas autoras dos textos que constituem o corpus desse trabalho estão 

situadas em uma zona de interação, pelo menos, entre três zonas de opressão: gênero, raça e classe 

social. 

Segundo Kimberle Crenshaw (2002), do mesmo modo que todas as mulheres estão 

sujeitas a situações decorrentes da discriminação de gênero, há agrupamentos intragênero que por 

suas especificidades estão sujeitos também a outros fatores ligados a questões relativas à raça, cor, 

etnia, religião, classe, dentre outros. Assim, a maneira como diferentes mulheres experimentam 

diferentes tipos de discriminação evidencia que as dinâmicas de gênero intersectam com uma gama 

de outras formas de opressão (categorias). Essas intersecções, por sua vez, constroem diferentes 

zonas de vulnerabilidades. 

O debate interseccional abrange não somente a questão da discriminação interseccional 

em si, mas também a invisibilidade desse tipo de discriminação no âmbito de movimentos políticos 

e políticas intervencionistas. A partir disso, Kimberle Crenshaw conceitua os fenômenos de 

superinclusão e subinclusão. O primeiro ocorre quando “um problema ou condição imposta de 

forma específica ou desproporcional a um subgrupo de mulheres é simplesmente definido como 

um problema de mulheres”, já o segundo se dá “quando um subconjunto de mulheres subordinadas 

enfrenta um problema, em parte por serem mulheres, mas isso não é percebido como um problema 

de gênero, porque não faz parte da experiência das mulheres dos grupos dominantes”. 

(CRENSHAW, 2002, p. 174 -175) 

Ainda nesse sentido, é perceptível que a interseccionalidade auxilia na compreensão de 

como “as desvantagens interagem com vulnerabilidades preexistentes, produzindo uma dimensão 

diferente do desempoderamento” (CRENSHAW, 2002, p. 177). Ou seja, tendo em vista a maneira 

como facetas de raça e classe atuam nas dinâmicas de gênero e virce-versa, diferentes experiências 
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podem ser geradas dependendo da posicionalidade ocupada pelo sujeito na dinâmica social sobre 

a qual incidem as categorias gênero, raça, classe social, dentre outras.  

Cecilia Sardenberg ajuda a refletir sobre as diferenças geradas em termos de gênero e raça 

na experiência de classe, no contexto das sociedades contemporâneas. Segundo Sardenberg:  

De fato, hoje se reconhece que, por operarem também como matrizes 

preponderantes de hierarquização, desigualdade social e subordinação na grande 

maioria das sociedades contemporâneas, racismo e sexismo, ao lado do 

capitalismo, produzem diferenças relevantes em termos de gênero e raça na 

experiência de classe – o que, não raro, pode se traduzir em divergências de 

interesses entre membros de um mesmo segmento social. (SARDENBERG, 2015, 

p.58) 

Para Sardenberg, não há independência na ação das diversas matrizes de opressão dentre 

as quais estão (capitalismo, sexismo, racismo, etarismo, e lesbo/homofobia, dentre outras), o que 

quer dizer que não há autônomia nas categorias de gênero, raça e classe, pois, embora constituam 

categorias analíticas, portanto irredutíveis, pensar qualquer uma delas como fator determinante 

independente e que age por si, certamente resultará em uma distorção da realidade. Ação dessas 

categorias sobre os sujeitos e as consequentes implicações sobre suas vivências dependerá da 

posicionalidade de cada um deles, de suas identidades, de como se percebem e como são percebidos 

no interior das relações sociais. (SARDENBERG, 2015)  

Então, embora trate a seguir de cada categoria de análise em tópico distinto, reconheço 

que “estruturas de privilégio e opressão se intercruzam em diferentes níveis e se manifestam na 

vida cotidiana das mulheres e na construção de suas identidades” (SARDENBERG, 2015, p. 59). 

Por isso, adoto para essa pesquisa uma proposta de análise interseccional nos mesmos moldes que 

defende Crenshaw: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as 

conseqüências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 

subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, 

a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 

estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. 

(CRENSHAW, 2002, p.177). 

Logo, apresentei as categorias de análise - Relações de Gênero, Raça e Classe Social - 

pois me alinho ao que defende Cecília Sardenberg no que diz respeito a ambas existirem como 

“categoria específica de identidade política e análise política” (SARDENBERG, 2015, p. 89). Por 

isso, merecem um estudo atento de sua constituição, histórico e especificidades e de sua ação nas 

relações sociais.  
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1.2.1 Relações de Gênero 

O conceito de Gênero, conforme conhecemos atualmente, já reconfigurado pela teoria 

feminista, muito se transformou ao longo dos anos. Segundo Adriana Pisciteli, o conceito “foi 

elaborado em um momento específico da história das teorias sociais sobre a ‘diferença sexual’” 

(PISCITELLI, 2002, p.02).  

Joan Scott8apresentou uma das primeiras contribuições mais sistematizadas sobre a 

questão da conceituação das relações de gênero e poder, mais visibilizado como gênero, por um 

viés feminista. Segundo a estudiosa, gênero pode ser compreendido como “elemento constitutivo 

das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e como uma forma primária 

de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86).  

Scott conceituou o gênero como uma categoria de análise, e não somente como um 

elemento descritivo, tendo em vista a possibilidade de aprofundamento dos significados 

construídos a partir da percepção de como a sociedade constrói papeis e comportamentos a partir 

da diferença sexual; a intenção de construir essa categoria para as áreas de Ciências Humanas era 

romper com a hierarquização das diferenças sexuais (biológicas) entre homem/mulher construídas 

dentro das relações sociais. A estudiosa revela ainda a preocupação com a linguagem, uma vez que 

a mesma designa sistemas de significação, além disso, aponta para o papel dos símbolos e 

instituições na criação de identidades subjetivas que reforçam o pensamento dual pautado no 

binômio homem/mulher, masculino/feminino. 

Outra importante autora no debate sobre gênero é Gayle Rubin9 que desenvolveu o sistema 

sexo/gênero através do qual apontou para a separação entre natureza e cultura, estando o sexo 

ligado à natureza e o gênero à segunda. Para Rubin, o sexo constitui matéria-prima, enquanto o 

gênero corresponde à construção sócio-cultural, a modelagem da intervenção humana; o sistema, 

portanto, consiste na transformação do sexo (biologia) em produtos da atividade humana (cultura). 

(PISCITELLI, 2002). 

Judith Butler10, filosofa estadunidense, acatando a categoria propôs inovações para o 

conceito de gênero.  A partir da discussão de como se fundam os binarismo homem/mulher, 

sexo/gênero, a autora questiona essas identidades fixas. Para a autora, “o gênero não deve ser 

 
8Joan Scott publicou em 1988, o artigo Gênero: uma categoria útil de análise histórica. 
9O sistema sexo/gênero foi apresentado à comunidade científica, em ensaio intitulado “O Tráfico de Mulheres: Notas 

sobre a ‘Economia Política do Sexo’”, publicado originalmente em 1975. 
10Autora da obra “Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade”, publicada em 1990. 
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meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente 

dado”(BUTLER, 2010, p. 25). Há uma performatividade que traduz representações de uma 

coerência de gênero socialmente imposta.  

Além das autoras anteriormente mencionadas, merece destaque também, para 

fundamentar meu corpus, os estudos de Heleieth Saffioti, estudiosa feminista brasileira marxista, 

que procede a uma análise crítica da utilização exclusiva do conceito e denuncia o perigo que a 

centralidade do gênero representa quando o debate se refere ao patriarcado – sistema de dominação 

e exploração de mulheres – que vem sendo deixado de lado. Para a Saffioti, “tratar esta realidade 

exclusivamente em termos de [relações de] gênero desloca a atenção do poder do patriarca, em 

especial como homem/marido, ‘neutralizando’ a exploração-dominação masculina” (SAFFIOTI, 

2004, p. 136). Dessa forma para pensar as relações de gênero que se dão no âmbito social, tratando-

se do Brasil, é necessário levar em consideração o nó: patriarcado, racismo e capitalismo, que 

consistem em vias de exercício de poder que subordinam as mulheres. 

Nesse breve panorama apresentado sobre as várias ressignificações do conceito de gênero, 

é possível observar a constante discussão formada em torno de sua concepção. Cláudia de Lima 

Costa, outra pesquisadora brasileira, ao elaborar uma mediação entre o conceito de gênero e sua 

apropriação em contexto brasileiro, afirma que “um dos principais ganhos que o conceito de gênero 

trouxe, quando aliado às corrente estruturalistas e pós-estruturalistas, foi a negação epistemológica 

de qualquer tipo de essência à mulher” (COSTA, 1998, p. 130). A autora acrescenta ainda a 

possibilidade de teorizar sobre a complexidade e fluidez das relações e tecnologias de poder 

viabilizadas pelo termo gênero. No entanto, evidencia certa despolitização dos estudos feministas, 

uma vez que a terminologia gênero passou a ser adotada como forma de galgar maior status dentro 

do universo acadêmico, tendo em vista a difusão da ideia de que os “estudos de gênero” sugeriria 

uma linha mais relacionada ao campo acadêmico, enquanto as teorias feministas anteriores estavam 

vinculadas a posturas pouco científicas (COSTA,1998). 

Já Claudia Pons Cardoso se vincula ao questionamento em torno da centralidade da 

categoria de gênero em detrimento de outros marcadores. Para a estudiosa, a ocorrência de certa 

acomodação da categoria gênero ofusca o espaço da problematização e limita o surgimento de 

outras possibilidades investigativas (PONS, 2012). Os estudos da autora acatam e incluem a 

interseccionalidade, considerando outras categorias de opressão, como raça, classe, sexualidade, 

etc. 
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Ainda nessa linha, Sandra Azeredo trata de uma “visão complexa da relação de gênero 

com outras categorias de opressão”, e ela defende a muldeterminação da categoria gênero, ou seja, 

diversas categorias concorrem na determinação de gênero. Para a autora, reconhecer essa 

multideterminação evidencia a necessidade de transformação das relações de gênero, que são 

relações de poder. (AZEREDO, 1994) 

Compactuo com as ideias de Heleieth Saffiotie reforçadas por Cláudia Pons no que diz 

respeito ao perigo da centralidade de gênero quando os estudos excluem a investigação de outras 

formas de dominação e exploração, ou seja, quando ele é considerado de forma central e restrita 

em detrimento de outros marcadores. Todavia, compartilho com Cláudia Lima Costa a ideia de que 

a negação do essencialismo ganhou força através da construção da categoria gênero.   

Por isso, entendo como indispensáveis para delinear a concepção de gênero adotada 

evidenciar que o concebo, assim como defendido por Joan Scott, como resultante das relações 

sociais e forma de explicitar o significado das relações de poder. Porém não deixo de considerar a 

necessidade de articulá-lo com outros marcadores,como, aqui, neste estudo, está articulado à raça 

e a classe, conforme defende Sandra Azeredo, isto é, gênero se constitui como uma categoria 

multideterminada. 

1.2.2 Raça 

Segundo Kabengele Munanga, o conceito de raça, que originalmente significa sorte, 

categoria, espécie, deriva do latim Ratio. A Zoologia e a Botânica foram as primeiras ciências a 

utilizar tal conceito para fins de classificar espécies de animais e de vegetais. Como todo conceito 

passa por ressignificações, “no latim medieval, o conceito de raça passou a designar a 

descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e que, ipso 

facto, possuem algumas características físicas em comum” (MUNANGA, 2004, p. 17). 

Munanga atribui ao francês François Bernier, em 1684, o emprego do termo raça, pela 

primeira vez, para classificar a diversidade humana. Desde então, sua utilização passou a 

categorizar grupos diferenciados. Raça se mostrou uma designação adotada para grupos humanos 

diferenciados ao longo dos tempos, esse conceito começa a figurar nas relações sociais a partir dos 

séculos XVI e XVII. 

Mas só a partir do século XVIII, a característicada cor da pele passou a ser utilizada como 

critério fundando a existência de três raças e com características distintas: branca, negra e amarela. 
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Critérios morfológicos como o formato do nariz, tamanho dos lábios, desenho do queixo, formato 

do crânio e ângulo facial foram utilizados como recursos para instituir a classificação das raças e 

sua hierarquização, no século XIX. (MUNANGA, 2004) 

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães afirma ainda que características morais, psicológicas 

e intelectuais também foram levadas em consideração juntamente com as particularidades físicas 

para traçar um suposto potencial diferenciado das raças e sua relação com a civilização 

(GUIMARÃES, 1995). Somente no final do século XX, através das contribuições da Genética 

Humana e outros campos da ciência (biologia molecular, bioquímica), constatou-se que a raça não 

é uma realidade biológica e não tem sentido a hierarquização que o cientificismo estabeleceu o que 

faz cair por terra as pseudo-hierarquias existentes entre as raças; embora tais hierarquizações 

permaneçam culturalmente até os dias de hoje.  

Esses estudos apontaram para a inoperância do conceito em termos de diferenças 

biológicas, sendo mais admissível uma classificação a partir dos conceitos de população e etnia, 

que passaram a substituir o termo raça em biologia e nas ciências sociais, respectivamente. Para 

Munanga “o conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sócio-cultural, histórico” 

(MUNANGA, 2004, p.28). Etnia, segundo o estudioso, consiste em grupos que, além de ocuparem 

o mesmo território, possuem a mesma ancestralidade, língua, cultura, religião e/ou cosmovisão 

comuns.  

A discussão envolvendo o conceito de raça e etnia afetou todo o mundo. No Brasil, “a 

pluralidade racial nascida no processo colonial representava na cabeça dessa elite, uma ameaça e 

um grande obstáculo no caminho da construção de uma nação que se pensava branca” 

(MUNANGA, 1999, p. 51). Desde o meado do século XIX, quando aportou por aqui o 

cientificismo proveniente das metrópoles européias, vários autores propagaram teorias que 

interessavam ou foram construídas pelas metrópoles para uma nova colonização, principalmente, 

da África. Tais teorias (raça superior, raças inferiores) atravessaram todas as práticas sociais, desde 

meados do século XIX, inclusive permanecendo como “senso comum” no Ocidente até o momento 

atual. 

Neusa Santos Souza destacou a ocorrência da manutenção dos negros em situação social 

desfavorecida, mesmo após o fim o sistema escravocrata estabelecido no Brasil, em razão da crença 

da existência de uma “‘natureza humana’ dos negros” que os submeteu a um processo de 

hierarquização, primeiro na sociedade escravocrata e depois na sociedade de classes (SOUZA, 
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1983). 

Tendo em vista o processo de hierarquização e inferiorização que se firmou 

historicamente, pautado em características fenotípicas, concordo com o argumento de que ações 

como racismo, discriminação e preconceito para com os negros são decorrentes tanto do 

pertencimento étnico como da presença de sinais da corporeidade negra que as liga a uma 

ancestralidade africana percebida como inferior. Ou seja, tanto as características quanto os 

símbolos inscritos no corpo negro servem como motivo para desencadear atos de discriminação, 

racismo e preconceito porque tais discursos se atrelam também à ultrapassada tese de existência de 

hierarquias entre raças.  Portanto, o racismo se pauta não somente em características culturais, mas 

também físicas. 

 Nesse sentido, defende Munanga que: 

o racismo hoje praticado nas sociedades contemporâneas não precisa mais do 

conceito de raça ou de variante biológica, ele se reformula com base nos conceitos 

de etnia, diferença cultural, mas as vítimas são as mesmas de ontem e as raças e 

etnias de ontem são as etnias de hoje. O que mudou, na realidade, são os termos 

ou conceitos, mas o esquema ideológico que subentende a dominação e exclusão 

ficou intacto (MUNANGA, 2004, p. 28) 
 

Todavia, vou adotar nesta dissertação a utilização da terminologia raça, pois estou 

alinhada à maioria dos pesquisadores bem como a Cláudia Pons (2012), sobre a validade, ou 

melhor, a ressignificação da categoria raça como instrumento metodológico, uma vez que é 

possível por meio da percepção do “racismo como produtor de desigualdades e discriminações”, 

evidenciar privilégios e exclusões vivenciadas por brancos e negros, respectivamente, sem deixar 

de considerar que tanto a “manutenção de privilégios dos brancos” como a “exclusão dos negros” 

tem origem nessas questões raciais. 

Ainda refletindo sobre a questão racial, a pesquisadora Sueli Carneiro (2003), evidencia 

que “a variável racial produziu gêneros subalternizados” por meio da concessão e manutenção de 

privilégios. Assim, segundo Carneiro, o racismo e a discriminação racial produzem contradições 

intragênero. Portanto, a categoria raça se faz funcional na compreensão de determinadas dinâmicas 

da ordem de gênero. 

Por fim, escolhi utilizar, nesse trabalho, o termo raça e não etnia por dois motivos: 

primeiro, porque defendo a possibilidade de seu uso por um viés sociológico que ressignifica o 

termo, quando tomado de maneira contextual, como é o caso; e, por fim, porque é este o termo que 

mais aparece nas produções poéticas analisadas, inclusive quando se referem à cultura e a 
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identidade negra. 

1.2.3 Classe Social 

Inicio a discussão sobre a categoria classe social com uma colocação de Antonio Sérgio 

Alfredo Guimarães sobre a estrutura de classes da sociedade brasileira, que ele chama de sistema 

de hierarquização social, e a sua origem.  

No Brasil, esse sistema de hierarquização social — que consiste em gradações de 

prestígio formadas por classe social (ocupação e renda), origem familiar, cor e 

educação formal — funda-se sobre as dicotomias que por três séculos sustentaram 

a ordem escravocrata: elite/povo e brancos/negros são dicotomias que se reforçam 

mutuamente simbólica e materialmente. (GUIMARÃES,1995, p.35) 

O fragmento acima citado nos remete a todo o processo de escravização de Africanos que 

se estabeleceu inicialmente para a exploração do latifúndio e que, posteriormente, com a 

consolidação do capitalismo se manteve atingindo a comunidade negra com base na crença de uma 

suposta relação de superioridade/inferioridade entre povos decorrente de questões raciais. Uma vez 

findado o sistema escravocrata, a sociedade de classes que se estabelece herda a complexa 

hierarquia que carrega fortes marcas das relações de poder estabelecidas no sistema anterior. 

Segundo Neusa Santos Souza, a transformação do Africano em escravo pela sociedade 

escravista resulta na consequente definição do negro como raça e na demarcação de um lugar social 

inferior tanto na dimensão econômica quanto política e social. As reflexões da autora nos levam ao 

entendimento de que, com o fim do escravismo e com a entrada das teorias de raça desenvolvidas 

pelo cientificismo do século XIX, o branco, tomado como raça superior, tornou-se para o negro um 

modelo a ser seguido na busca por ascensão social. Esse modelo, porém teve várias conseqüências 

também no âmbito socioeconômico. (SOUZA, 1983) 

Cabe destacar também as funções simbólicas (valorativas e estratificadoras) exercidas 

pela hierarquia das raças na distribuição dos indivíduos por diferentes posições na estrutura social 

de classes, tendo como parâmetro pertencimento ou proximidade do padrão social dominante. 

Nesse caso, não causa estranheza verificar que, em sociedades de classes multirracias como no 

Brasil, os negros estão mais distantes do padrão dominante (brancos) e geralmente ocupam 

posições sociais de menor prestígio. (SOUZA, 1983) 

Alfredo Guimarães ao analisar os estudos de Florestan Fernandes e Thales de Azevedo, 

conclui que para ambos a sociedade de classes que se formou no Brasil pós escravidão não 

corresponde àquela proposta pelo modelo (europeu) Weberiano. Em seu lugar teve origem, a partir 
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do estabelecimento de grupos designados por origem familiar e pela cor, uma sociedade bastante 

hierarquizada. (GUIMARÃES, 1995) 

Em razão dessa estrutura assumida pela sociedade brasileira pós-escravidão, a mobilidade 

social de pessoas negras se apresentou bastante limitada. Sobre isso, Munanga pontua que “a 

ambigüidade da linha cor/classe social e o embranquecimento constituem mecanismos estratégicos 

que auxiliaram individualmente na ascensão de negros e mestiços na sociedade brasileira” 

(MUNANGA, 1999, p. 96). Todavia, a mudança de classe obtida por meio de tais estratégias não 

podem ser ampliadas para toda a comunidade negra, se instalando o dilema da ascensão social 

individual que por sua vez não representa uma concreta possibilidade de mobilidade social para 

toda a coletividade negra. 

As reflexões anteriores comprovam a existência de interrelações entre as dinâmicas de 

classe e raça no interior da sociedade brasileira. Ainda na atualidade, pesquisas revelam a íntima 

ligação entre aspectos de classe, raça e também de gênero. 

 Tatiana Dias Silva afirma que “as discriminações de raça e gênero produzem efeitos 

imbricados, ainda que diversos, promovendo experiências distintas na condição de classe” (SILVA, 

2013, p.109). Segundo a autora, as experiências de gênero e raça identificam ocupantes 

permanentes da base da hierarquia social.  

Através da análise de dados obtidos em pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, publicadas no ano 2011, Silva constatou que “a participação dos 

negros nos estratos inferiores da distribuição [de renda] (pobre e extremamente pobres) é sempre 

maior que o dobro da participação da população branca”. Tem-se aí a implicação da questão racial 

na distribuição de renda. Tomando a questão de gênero, a estudiosa verificou que “a renda das 

mulheres negras não chega nem à metade daquela auferida pelos homens brancos e corresponde a 

cerca de 56% dos rendimentos das mulheres brancas”. Fica então demonstrado pelos dados que a 

distribuição de renda e, portanto, as classes sociais brasileiras possuem marcas de raça e gênero em 

sua composição. 

Essas análises nos remetem às ideias defendidas por Saffioti acerca da existência de 

simbiose da qual participam além do patriarcado, o capitalismo e o racismo. A estudiosa alerta para 

a impossibilidade de separar classe e gênero, uma vez que são mutuamente constitutivos 

(SAFFIOTI, 1992). Ana Alice Costa, ao comentar sobre as proposições de Saffioti, pontua que tais 

ideias consideravam o “patriarcado e capitalismo como faces distintas do mesmo modo de produzir 
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e reproduzir a vida". Para Costa, “a concepção da ‘simbiose patriarcado-racismo-capitalismo’, na 

perspectiva desenvolvida por Saffioti, adapta-se perfeitamente ao conceito de relações de gênero” 

(COSTA, 1998, p. 40). 

Esse breve panorama do processo histórico que originou as classes sociais brasileiras, 

conforme se apresentam na atualidade, as análises e estudos recentes que comprovam a interação 

entre os fatores de classe, raça e gênero, apontam para a importância de considerar a articulação 

dessas categorias. Por isso, concordo com o que defende Sueli Carneiro no que diz respeito à 

questão da mulher negra na sociedade brasileira. Segundo ela há na síntese mulher negra, por 

agregar elementos de classe, raça e gênero, potencialidade para redefinir as prioridades da questão 

de gênero (CARNEIRO, 2003). Assim, ratifico a importância de considerar a dimensão de classes 

sociais nesse estudo, uma vez que entendo a categoria gênero como multiderterminada. 

Escolhi abordar separadamente as particularidades de gênero, raça e classe social porque 

são as categorias de análise que mais interessam para esta pesquisa, reconheço a existência de 

outras, mas não pretendo tratá-las. De certo, é importante levar em consideração como cada uma 

dessas categorias se apresenta para melhor compreender como elas interagem nas experiências que 

motivam a criação dos textos analisados. 

Isso porque, as dinâmicas que intersectam essas categorias também atuam sobre 

construções identitárias. Logo, a simultaneidade das situações de opressão vivenciada pelas poetas 

afetam o processo de construção de suas identidades, uma vez que, ela (a identidade), segundo 

Stuart Hall, é formada continuamente e também é preenchida pelo exterior, por isso nunca está 

acabada. (HALL, 2005)  

As autoras colaboradoras estão submetidas ao racismo, ao machismo e opressão de classe, 

dentre outras formas de opressão, e suas interações, então, é certo considerar que tais aspectos 

atravessam sua maneira de estar no mundo e de interagir nas relações sociais. Esse aspecto nos 

remete ao que defende Ana Lucia SOuza no que diz respeito às múltiplas dimensões e aos contornos 

negociáveis da formação identitária que, por sua vez, se molda na interação social. (SOUZA, A., 

2009) 

Manuel Castells (1999) atribui a uma base cultural o processo de construção de significado 

que resulta em identidades. Mas, se a própria cultura dominante está marcada pela ideologia da 

branquitude, a construção de uma identidade negra adquire uma dimensão política (SOUSA, 1983). 

É também em uma dimensão política se está situada a produção analisada nesse trabalho e também 
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por isso se aproxima do movimento emancipatório e reivindicatório (e, por que não, 

revolucionário) empreendido pelas propostas desenvolvidas pelas intelectuais apresentadas no 

tópico a seguir. 

1.3 PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO BRASILEIRO11: ALGUMAS REFLEXÕES 

Há conexões entre propostas difundidas por intelectuais negras brasileiras acerca de 

implicações vivenciadas por mulheres negras em decorrência da dupla identificação – mulheres e 

negras – no cenário brasileiro, historicamente marcado pelo racismo e sexismo. Sandra Azeredo 

(2010) denuncia um esquecimento das questões raciais nas produções teóricas e práticas do 

feminismo brasileiro, como aconteceu nos Estados Unidos até a década de 70. Lá como aqui o 

feminismo negro não aparece nos momentos iniciais da história do feminismo e só a partir de 80 

nos EUA e aqui na década de 90 é que passamos a perceber a inserção de tal perspectiva. Antes 

disso, a união de homens e mulheres negras voltava-se para visibilizar o negro. Isso não quer dizer, 

porém, que as lutas das mulheres negras têm início nesse momento, todavia é nesse contexto que 

toma visibilidade a necessidade de discutir questões relacionadas às mulheres negras no interior do 

movimento feminista. 

É importante destacar também que em um país onde a escravidão foi marcante por mais 

de três séculos, como é o caso do Brasil, as mulheres negras têm sido, geralmente, as responsáveis 

pelo debate das questões raciais no interior do movimento feminista. Segundo Sandra Azeredo 

(2010), as relações de gênero e raça, ambas relações de poder, e a compreensão da complexidade 

das relações de gênero com outras opressividades são determinantes para melhores condições de 

vidas de pessoas brancas e pretas dentro da sociedade brasileira. 

A produção escrita das escritoras e pensadoras negras brasileiras como Conceição 

Evaristo, Jurema Werneck, Lelia Gonzalez e Sueli Carneiro nos revelam discussões sobre 

demandas específicas das mulheres negras no Brasil, com isso acabam por problematizar a própria 

organização do feminista brasileira. Afinal, sinalizam que o debate sobre mulheres de uma maneira 

 
11 Chamei de Pensamento Feminista Negro Brasileiro um conjunto de teses elaboradas por intelectuais negras 

brasileiras sobre a condição da mulher negra na sociedade brasileira e a necessidade de transformação e mudança desse 

quadro de opressão. Cabe uma ressalva para o fato de que algumas delas negam o status de feministas justamente pelo 

abandono das questões raciais nos primórdios do movimento feminista, por isso, preferem denominar-se como 

movimento de mulheres ou movimento de mulheres negras. Todavia, optei pela denominação PFNB por entender que 

o feminismo é um movimento que luta pelas mulheres e é isso que as autoras fazem sem deixar de considerar a 

dimensão racial nas demandas, ou seja, através de suas propostas suprem as lacunas deixadas pelo movimento anterior. 
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universalizante e não dá conta e não contempla especificidades vivenciadas pelas mulheres negras 

em razão do racismo vigente. 

Por esse motivo é possível pensar a existência de um Pensamento do Feminismo Negro 

no Brasil ocupado em compor formulações teóricas, e, porque não, práticas sociais que garantam 

um suporte para o enfrentamento à opressão decorrente não tão somente das hierarquias de gênero, 

mas também de todas as outras formas e/ou modalidades de opressão que, porventura, possam atuar 

sobre o mesmo sujeito, como é o caso da questão racial.  

Nos textos produzidos pelas intelectuais anteriormente citadas, nos deparamos com teses 

que, mesmo em diferentes áreas, se conectam em prol da elaboração de reflexões em torno das 

especificidades das demandas apresentadas por mulheres negras brasileiras. 

Um dos pontos comuns entre os escritos dessas autoras é o debate em torno da temática 

da colonização, que por sua vez, se estende para importantes considerações acerca da escravização. 

Todas operam com os efeitos negativos gerados pela colonização/escravização e, com isso, 

apontam tal evento como o principal causador de práticas discriminatórias que afetam direta e 

profundamente as mulheres negras. 

Para Jurema Werneck, a sistemática da colonização, a escravização dela decorrente e, por 

tabela, seus valores racistas e patriarcais, impactaram nos processos que culminaram na formação 

das identidades das mulheres negras. Afinal, foram esses processos que produziram diferenciação 

baseadas em critérios raciais e de gênero, estabelecendo para determinados grupos privilégios e 

poder de violência. Ela destaca, ainda, que a implantação do regime escravagista, por exemplo, 

representou uma ruptura com padrões de exercício do poder, para as mulheres africanas. Tal fato 

trouxe implicações, tanto nos níveis individuais, quanto coletivos, bem como, nos aspectos 

políticos e, inclusive, na relação com o sagrado (WERNECK, 2005). 

Werneck também traz à tona a questão da colonização ao problematizar a categoria 

“mulheres negras” enquanto abstração, pois afirma que “mulheres negras não existem” (Werneck, 

2011). Ao afirmar isso, Jurema Werneck (2011) evidencia que essa construção é o resultado do 

enfrentamento ao processo de colonização com base racista, de dominação patriarcal e 

heterossexista causadores de exclusão social e econômica. Por isso, na inexistência desse contexto 

justificador, a formação política e identitária que constitui a abstração mulheres negras não se faria 

necessária. 

Em “Literatura Negra: Uma poética de nossa afro-brasilidade”, a questão da colonização 
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surge como pano de fundo, quando Conceição Evaristo (2009) destaca a invenção de várias formas 

de resistência, inclusive cultural, empreendidas pelos negros e negras frente às violações que 

comprometiam e ainda comprometem sua integridade individual e coletiva, desde a escravização. 

Evaristo cita a capoeira, a música e a religiosidade como formas de resistência constituídas, desde 

a colonização/ escravização. Todavia, os atuais moldes das relações raciais também movem outras 

formas de resistência e, nesse sentido, para Conceição Evaristo (2005), a escrita de mulheres negras 

comumente guardam narrativas que revelam também uma forma de resistência à dupla opressão 

decorrente dos marcadores de gênero e raça. 

Do mesmo modo, em “Enegrecer o Feminismo”, Sueli Carneiro (2011) destaca a relação 

entre a violência colonial e o mito da democracia racial que se estabeleceu no Brasil, desde o século 

XX, bem como suas consequências no processo de formação da identidade nacional,considerando 

uma romantização da violência sexual contra mulheres negras e a erotização das mesmas, 

enfatizando a desigualdade entre homens e mulheres. Para Carneiro, o imaginário social mantém 

vivo e em constante atualização relações de gênero pautadas nos quesitos raça e cor que tiveram 

início no contexto da colonização. 

Por isso, segundo Sueli Carneiro, a experiência compartilhada pelas mulheres negras não 

está enquadrada naquelas pontuadas pelo discurso clássico feminista que contempla formas de 

opressão relativas a uma fragilidade feminina justificadora de uma proteção paternalista. Há a 

necessidade de pensar um feminismo que abarque a realidade de mulheres que, desde o período 

escravagista, foram responsáveis pelo seu sustento e, ainda hoje, o são; que estão em desacordo 

com um modelo estético Ocidental, pois são retratadas como antimusas, dentre outros fatores ou 

modelos.  

Outra forma de apresentar a violência colonial é através da denuncia da ocultação da 

participação cultural negra na formação da cultura e da história brasileira como faz Lélia Gonzalez 

(1984), em “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. A estudiosa afirma que a articulação entre 

racismo e sexismo “produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular”. Do mesmo modo, 

as marcas da africanidade que constituem a cultura brasileira são ocultadas e este fato revela certo 

movimento de “rejeição/integração” também vivenciado pelas mulheres negras no processo de 

formação cultural que as aprisionam nos papéis de mulata, doméstica e mãe-preta, todos estes 

modelos/estereótipos herdados da escravização. 

Dentre as teses que sustentam a linha de pensamento instituída e alimentada por 
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intelectuais negras brasileiras, é importante considerar pelo menos mais dois aspectos, não menos 

importantes do que as imbricações existentes com a colonização e a escravização. O primeiro deles 

é o questionamento em relação à propagação de estereótipos negativos vinculados à imagem da 

mulher negra e o segundo consiste no desenvolvimento de estratégias de resistência em frentes 

diversas. Alguns dos estudos sobre a questão convergem em afirmar que a construção e propagação 

de estereótipos são, geralmente, combatidos através da ruptura do silenciamento imposto e também 

por meio da construção de representações outras que possibilitem a criação de uma auto-imagem, 

auto-representação. 

Um exemplo disto é o que faz Conceição Evaristo ao tratar da escrita negra feminina. 

Segundo a autora, a escrita literária de mulheres negras problematiza a dupla face que emerge dessa 

produção pela possibilidade de abarcar aspectos relativos a gênero e etnia. Evaristo, situando a 

Literatura como um espaço privilegiado de produção e reprodução simbólica de sentidos, aponta 

para os escritos de mulheres negras como a possibilidade de criação de um contra-discurso que se 

impõe diante de um discurso hegemônico que sustenta uma diferença negativa para as mulheres 

negras. Com isso, a escritora põe em cheque a construção e reafirmação de estereótipos alimentados 

pela literatura canônica, os quais relegam as mulheres negras aos papéis de escrava e mãe preta, 

retratadas como um corpo sempre destinado à sexualidade, à procriação e à exploração – um corpo-

objeto. Defende, também, que os papéis de musa, heroína e mulher-mãe são atrelados ao perfil de 

mulheres brancas. Para a autora, muitas das representações veiculadas até hoje ainda estão ligadas 

ao passado de escravização ao qual suas ancestrais foram submetidas. 

Conceição Evaristo utiliza o exercício da sua escrita como uma ferramenta política, 

situando-a como fruto de sua vivência e como resultado da experiência que seu “corpo-mulher-

negra” lhe permite viver. Essa é uma maneira de romper com a invizibilidade12imposta às mulheres 

negras, daí “surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas antes de tudo vivido” 

(EVARISTO, 2005, p. 205). 

A escritora reconhece que sua ficção está diretamente ligada a sua condição de mulher e 

negra, ou seja, não se desvencilha de um “corpo-mulher-negra em vivência”. E, através da 

 
12O termo invisibilidade foi utilizado aqui com base em entrevista concedida por Conceição Evaristo na “Revista Carta 

Capital” (25/07/207), disponível em: https://www.cartacapital.com.br/diversidade/conceicao-evaristo-a-

invisibilizacao-paira-sobre-o-sujeito-negro. A autora emprega o termo ao falar sobre  a falta de representatividade que 

os negros tem em espaços editoriais, culturais, de entretenimento. Ela afirma pairar certa invisibilidade sobre os negros, 

todavia atribui o fato a uma “invisibilização”. O termo, por sua vez, sugere a existência de uma prática de tornar os 

negros invisíveis dentro desses espaços, constituindo, por tanto uma invisibilização que resulta em invisibilidade. 
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terminologia escrevivência, Evaristo expõe a capacidade de por meio da literatura externar 

“experiências que um corpo não negro, não mulher, jamais experimenta” (EVARISTO, 2009, p. 

18).  

Além disso, Conceição Evaristo estabelece uma genealogia literária e aponta as autoras 

Geni Guimarães, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Lia Veira, Celinha, Roseli Nascimento, Ana 

Cruz, Mãe Beata de Iemanjá e Carolina de Jesus como representantes de uma vertente literária – a 

escrita feminina negra - que toma o lugar da escrita como um lugar de luta, criando sentidos que 

ultrapassam o estético e funcionam como um meio de romper um silenciamento imposto e se 

faz(er) ouvir. 

As proposições de Evaristo nos põem diante de uma produção que está duplamente em 

dupla face. Se por um lado, estamos diante de uma produção que é o resultado ou a expressão da 

vivência de mulheres negras, amplamente subalternizadas, justo por essa condição de dupla 

identificação com fatores equivocadamente compreendidos como elementos de inferiorização, por 

outro lado, nos deparamos, com essa mesma escrita como resultado de luta e instrumento de 

fortalecimento dessas mesmas mulheres frente ao racismo e ao sexismo. 

Do mesmo modo, percebo a proposta de recriação do passado histórico e do rompimento 

com estereótipos apontados também como estratégia de resistência, conforme propõe a utilização 

do termo afrolatinoamericano, assim como a categoria “amefricanidade”13, que representa “um 

olhar novo e criativo no enfoque da formação histórico-cultural do Brasil”, ambos cunhados por 

Lélia Gonzalez. Isso porque “o racismo latinoamericano é suficientemente sutil e sofisticado para 

manter negros e índios na condição de subordinados no interior de classes mais exploradas”; para 

tanto dissemina a ideologia do branqueamento, impregnando as sociedades de uma ideia de 

universalidade e superioridade de valores originados do ocidente branco (GONZALEZ, 1998, 

p.136 [tradução minha]).  

Cabe aqui destacar, a partir das ideias de Gonzalez, que enquanto as mulheres negras são 

submetidas a discriminações de caráter triplo, pois na maioria das vezes sua condição incide sobre 

os fatores de raça, gênero e classe social, os meios de comunicação de massa e sistemas ideológicos 

tradicionais são utilizados como ferramentas que ajudam a reproduzir e fazer presentes os valores 

da cultura ocidental branca. Nesse sentido, reconhecer a existência de uma amefricanidade é, ao 

 
13Segundo Gonzalez, a categoria amefricanidade não está restrita ao caráter geográfico; ela “incorpora todo um 

processo histórico de intensa dinâmica cultural (adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas) que 

é afrocentrado” (GONZALEZ, 1988, p.76) 
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mesmo tempo, uma forma de combater uma possível hierarquização sugerida pelo termo 

afroamericano e uma negação a degeneração do termo ladinoamefricanidade brasileira. Trata-se, 

segundo a autora em questão, de posicionar-se negando o “racismo à brasileira”, sutil e 

escamoteado nos meios de comunicação, por meio da afirmação e fortalecimento de identidades 

que evidenciam a presença negra na construção cultural do continente.  

Aliam-se aos itens já pontuados mais duas características relevantes presentes nos 

discursos das intelectuais aqui tomadas como referência, quais sejam: a elaboração de críticas ao 

feminismo hegemônico; e a proposição de práticas feministas diversificadas que dêem conta das 

demandas específicas das mulheres negras com destaque para as diferentes possibilidades de 

organização e atuação política. Sobre esses aspectos nos falam Jurema Werneck, Sueli Carneiro e 

Lelia Gonzalez. 

Em “De Ialodés e Feministas” (2005), Jurema Werneck tece uma crítica bastante 

contundente sobre as formulações iniciais da teoria feminista da década de 1970, por deixarem de 

considerar a diversidade de mulheres no mundo14. Acusa de individualista uma perspectiva focada 

nas mulheres brancas, burguesas e europeias e pontua a impossibilidade de tal teoria dar conta das 

lutas e ativismos de todas as mulheres como, por exemplo, as negras, indígenas ou mulheres de 

outras culturas diversas. Desse modo, as ações feministas, segundo a autora, não podem 

desconsiderar a relação existente entre patriarcado, racismo, colonialismo, capitalismo e as práticas 

de dominação ocidentais, pois elas sustentam hierarquias que recaem sobre as mulheres. Assim as 

organizações e ações políticas que visam garantir o combate a opressões que figuram sobre as 

mulheres precisam posicionar-se diante de tais questões. 

No que diz respeito ao potencial organizativo de mulheres negras, frente às diversas 

formas de opressão, Jurema Werneck constrói uma possibilidade interpretativa pautada na figura 

das Ialodês. Tais divindades são anteriores a existência do feminismo, bem como, da ação do 

colonialismo. As Ialodês – Nanã, Iemanjá, Iansã, Oxum e Obá- revitalizam a força organizativa de 

diversos movimentos, dentre eles o anti-racismo feminista das mulheres negras e suas 

organizações; logo, tornam evidente a presença do atributo feminino em questões relativas à 

política. Essa tendência se comprova, no contexto da escravidão, quando muitas mulheres negras 

atuaram contribuindo na esfera organizacional da resistência ao escravismo. Numa outra 

 
14 As primeiras teorias feministas estavam ainda sob o paradigma da Modernidade e, portanto, o termo Mulher abarcava 

todas as mulheres do universo, mas, apesar de se querer universal não alcançava a diversidade de mulheres existentes 

no interior da categoria. 
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conjuntura, pós-escravidão, também é possível identificar contribuições desses sujeitos em lutas 

que visavam garantir a participação efetiva das mulheres na sociedade brasileira, mas não em 

condição de desigualdade. 

A participação política das mulheres negras em várias frentes de luta, 

metaforizada/representada por Jurema Werneck, através das Ialodês, aponta para a elaboração de 

novos discursos, inclusive de aproximação das mulheres negras a um feminismo que contemple 

uma diversidade de aspectos, como raça e classe, dentre outros. 

Do mesmo modo, tendo em vista as desigualdades raciais que caracterizam a sociedade 

brasileira e a situação do segmento negro no país, Lélia Gonzalez pontua a existência de uma 

contradição interna do feminismo latino-americano decorrente da exclusão das mulheres negras e 

indígenas do interior do movimento. Com isso, a autora denuncia, diante do contexto do Feminismo 

e da importância da questão racial na América Latina, a negligência relativa à discussão sobre a 

discriminação racial sofrida por mulheres. Além disso, propõe aproximações entre o feminismo e 

o combate ao racismo, uma vez que, para Gonzalez, o ponto de partida das ideologias de dominação 

que sustentam o racismo e sexismo são as diferenças biológicas. 

Por isso,“Por um feminismo afrolatinoamericano”, além de intitular o texto elaborado por 

Lélia Gonzalez em 1988, também consiste numa proposta de formulação de um feminismo que 

contemple as demandas das mulheres amefricanas e ameríndias e que não as aliene. Assim, o 

feminismo não pode deixar de considerar o caráter multirracial e pluricultural presentes na América 

Latina.  

Nesse sentido, Sueli Carneiro aponta para um feminismo que articule gênero como 

variável teórica, sem separá-lo de outros eixos de opressão como é o caso da raça, pois o racismo 

se apresenta como uma ideologia complementar da opressão que defende de uma hegemonia 

masculina. Segundo Carneiro, 

um feminismo negro, construído no contexto de sociedades multirraciais, 

pluriculturais e racistas – como são as sociedades latino-americanas – tem como 

principal eixo articulador o racismo e seu impacto sobre as relações de gênero, 

uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero em nossas sociedades. 

(CARNEIRO, 2001, p.01)  

Sueli Carneiro defende um “novo olhar feminista anti-racista” afirmativo de uma 

identidade política que dá conta das especificidades de ser mulher e ser negra. Além disso, Carneiro 

ensina que há uma desvalorização social e, inclusive estética, para com as mulheres negras, tendo 

em vista que as mulheres brancas são tidas como referencial estético feminino (CARNEIRO, 
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1995). A escritora sinaliza a possibilidade de conflitos decorrentes de privilégios e opressões 

pautadas em estereótipos e acrescenta que, mesmo do decorrer do século XX, ainda persistem 

visões limitadas sobre mulheres negras, vinculando-as sempre a imagens relacionadas ao sexo e ao 

prazer. Carneiro evidencia os efeitos negativos da prevalência de paradigmas baseados em pontos 

de vista patriarcal, herdados do escravismo que acabam por estabelecer hierarquias de gênero, por 

meio do recorte racial. (CARNEIRO, 2002).  

Por outro lado, Sueli Carneiro também destaca a relação do feminismo brasileiro com as 

lutas populares e o seu engajamento com o processo de democratização do país. Não deixa, no 

entanto, de questionar a fator racial como agravante na subalternização de um dado gênero, pois o 

racismo superlativiza os gêneros hegemônicos. Prova disto são as implicações nas realidades de 

mulheres negras dos efeitos do atravessamento do marcador raça, nas dinâmicas de gênero. 

Segundo Carneiro (2003), as mulheres negras se deparam com a violência invisível da 

branquitude. No entanto, o feminismo negro tem avançado bastante na discussão de realidades que 

revelam a ação do racismo. No âmbito do mercado de trabalho, a autora destaca o questionável 

critério da “boa aparência” e a manutenção de desigualdades salariais; na área da saúde, ela enfatiza 

a luta pelos direitos reprodutivos e atenção a males que atingem a população negra, a exemplo da 

anemia falciforme; nos meios de comunicação, o combate a sistemática reprodução de estereótipos 

e estigmas que comprometem a afirmação da identidade racial negra. Por consequência da ação 

política de mulheres negras, o movimento feminista brasileiro, tem, em alguma medida, realizado 

um reposicionamento político.  

Os elementos comuns apresentados pelas autoras em estudo nos revelam a existência de 

um fio comum ou, pelo menos de uma conexão entre as ideias por elas defendidas. Claudia Pons 

(2012) afirma que o feminismo negro no Brasil é tecido pela complexidade de realidade racial que, 

por sua vez é codificada pelo gênero. Segundo Pons, três elementos caracterizam tal feminismo. O 

primeiro deles diz respeito à recuperação da história das mulheres negras, seguido pela 

reinterpretação da história a partir de diferentes perspectivas teóricas e a terceira e última 

característica está relacionada ao enfretamento político ao racismo, sexismo e heterosexismo. 

Diante dos elementos apontados por Cláudia Pons como característicos de um feminismo 

negro no Brasil e em paralelo com os aspectos destacados nas teses das estudiosas em tela, é 

possível defender a existência de um pensamento feminista negro brasileiro. Afinal, em que 

consiste a escrevivência proposta por Evaristo, senão em uma forma de contar e valorizar a história 



43 

 

de mulheres negras? Do mesmo modo, que outra coisa é possível entender das proposições de Lélia 

Gonzalez acerca da amefricanidade e da adoção da perspectiva das Ialodês reafirmadas por Jurema 

Werneck, senão como uma alternativa interpretativa de base diversa daquelas oriundas de correntes 

hegemônicas de pensamento? E ainda, como compreender a necessidade de enegrecer o feminismo 

ou de organizar um feminismo afrolatinoamericano, conforme defendem Sueli Carneiro e Lélia 

Gonzalez, senão como uma estratégia de enfrentamento político ao racismo, sexismo e 

heterossexismo? 

Toda a discussão aqui apresentada aponta a existência do PFNB que permeia diversos 

campos do conhecimento. Entretanto, sua sustentação está estabelecida com base em um elemento 

comum que conecta todas as produções, qual seja, a articulação das dimensões de gênero e raça (e  

outras que, porventura, com elas coexistam) no enfretamento de opressões que incidem sobre as 

mulheres negras. 

Por isso, a temática colonização se faz presente em todas as discussões. Afinal, o passado 

histórico do Brasil, a colonização e escravização deixaram muitas marcas nessa sociedade e, de 

todo modo, o racismo que baseou tais ações mantém-se atualizado na contemporaneidade 

brasileira. Ademais, a recriação e reinterpretação do discurso feminista no Brasil passa pela 

negação de estereótipos e criação de auto-representação para grupos socialmente marginalizados, 

como é o caso das mulheres negras.  

A variedade de análises e de produções também revela uma diversidade de frentes de 

atuação em prol do desenvolvimento de estratégias de resistência, sejam elas teóricas ou práticas. 

De mais a mais, essa resistência só é possível através da crítica ao feminismo hegemônico e da 

construção de outros feminismos que dêem conta da diversidade de mulheres existentes e neguem 

o equívoco da universalidade que adota como padrão um determinado modelo de mulher e exclui 

toda a diversidade que há pra além do padrão. 

Há um Pensamento Feminista Negro no Brasil e essa linha está ocupada em promover 

reflexões que promovam o combate e a superação de todas as formas de opressão que vitimam as 

mulheres, incluindo a questão racial que afeta de forma aprofundada as mulheres negras e, por isso, 

promove um debate em torno da própria teoria feminista. 

O papel político desempenhado por essas teóricas é de extrema importância, pois a 

propagação do conhecimento é um valoroso recurso para romper silencimentos impostos, bem 

como, para conhecer a dominação e criar estratégias de resistência. Assim, é possível pensar em 
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um PFNB manifestado, inclusive, em modalidades artísticas como a poesia, a dança e outras formas 

de produção de conhecimento que se destinem a posicionar-se política e ideologicamente contra 

todas as formas de opressão que tentam estabelecer hierarquias de opressão sobre as mulheres 

negras. Tudo isto porque, se ideologias dominantes contribuem para a manutenção do poder 

hegemônico, outras ideologias podem posicionar-se contra o poder dominante.  

1.4 O CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO 

Adotei a Análise de Discurso Crítica15 (linha inglesa), no que diz respeito à percepção da 

ideologia do discurso e a compreensão de como os discursos podem colaborar para a sua 

manutenção ou sua desarticulação. A ADC, por sua vez, tem como objetivo isso, a desarticulação 

dos discursos hegemônicos por meio da análise e crítica do discurso. Portanto, o material coletado 

foi analisado com base nos fundamentos e orientações da ADC. 

Para dar suporte à análise, utilizei as técnicas de aplicação de questionário sobre dados 

biográficos das escritoras (isto quer dizer que busquei dados sobre quem fala e de onde fala) e 

também a observação direta realizada nos saraus visando a obtenção de informações e dados 

complementares (com o fim de perceber para quem fala e o que fala). 

Recorri a materiais que ainda não haviam recebido tratamento - os poemas publicados ou 

não - como fontes primárias, para através da ADC analisá-los, além de buscar informações sobre 

os saraus em diversas plataformas, uma vez que há pouca produção universitária como produtos 

dos cursos dos cursos de Mestrado e Doutorado no Brasil. 

Então, inicialmente, mergulhei em uma pesquisa bibliográfica sobre os saraus. Era preciso 

compreender se esta prática era uma expressão cultural brasileira e como as periferias brasileiras 

haviam se apropriado dela. Examinei como essa prática chegou ao Brasil, sob que formato e tutoria, 

como se davam e com que objetivo para, em cotejo com os eventos atuais, perceber aproximações 

e distanciamentos. 

 Inicialmente, pela escolha do termo sarau que aparece na literatura “erudita” muito antes 

do momento atual, tais investigações me levaram à literatura do século XVII, às Academias do 

período neoclássico/arcadismo quando os escritores se reuniam e comentavam sua produção. Por 

isso, foi necessário observar ao longo dos séculos seguintes a realização de saraus até chegar aos 

realizados, na atualidade, nas periferias das cidades brasileiras, como São Paulo, Minas Gerais, Rio 

 
15 Há nesse capítulo um tópico destinado a tratar com exclusividade da Análise de Discurso Crítica. 
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de Janeiro e Salvador. 

No que diz respeito à busca de informações relevantes sobre os saraus atuais, em razão da 

recente apropriação do fenômeno como objeto de pesquisa acadêmico. As referências encontradas 

sobre os saraus atuais, embora exista muita informação na mídia, são bastante escassos artigos, 

além disso, a grande maioria trata dos saraus realizados nas periferias paulistanas. Cabe destaque 

paras as pesquisas que resultaram em dissertações, as publicações de Erica Peçanha do Nascimento: 

“Vozes marginais na literatura” (2008) e “É tudo nosso! Produção cultural na periferia paulistana” 

(2012) e também as produções de Lucia Tenina, através dos textos “Saraus das periferias de São 

Paulo: poesia entre tragos, silêncios e aplausos” (2013), ““Literatura Marginal” de lãs regiones 

suburbanas de la Ciudad de San Pablo: el nomadismo de la voz” (2011), escrito em parceria com 

Simone Silva, e “Paratextos y “saraus” de poesia: Mecanismos de legitimación de la escritura y del 

escritor “periféricos”” (2010). 

No levantamento bibliográfico realizado, raros trabalhos fazem referência ou tratam dos 

saraus soteropolitanos, a exceção do Sarau Bem Black que aparece em alguns estudos, 

especialmente os locais. Desse modo, para bem fazer o recorte dos saraus realizados nas periferias 

de Salvador, realizei buscas em jornais, internet (redes sociais, blogs e sites) e também através de 

pesquisas de campo e entrevistas que resultou em um levantamento16 através do qual foram 

mapeados aproximadamente trinta e sete saraus na cidade de Salvador, dos quais cinco estavam 

destinados ao público infantil; os demais não fizeram especificação/restrição de público sendo, 

portanto, abertos à participação de pessoas de faixa etária variada, alcançando adultos e crianças.  

Em relação às localidades de realização dessas atividades, foi possível perceber a forte 

presença dos eventos em bairros periféricos, tais como Cajazeiras, Sussuarana, Mussurunga, 

Paripe, dentre outros; no entanto, é inegável sua disseminação para outros pontos da cidade, 

chegando ao centro e as Universidades públicas. Isso, sem falar na constatação de saraus em 

cidades do interior da Bahia, a exemplo de Sapeaçu e Conceição do Almeida. 

Ainda visando aprofundar o exame dos saraus soteropolitanos, busquei e entrevistei seus 

organizadores a fim de obter maiores informações sobre a dinâmica de cada um deles, suas 

especificidades. Para isso utilizei um questionário17 com perguntas gerais sobre o evento e também 

sobre a participação de mulheres na atividade e, através deste instrumento, colhi indicações das 

 
16 Ver Mapeamento de Saraus realizados em Salvador no Apêndice 1. 
17 Ver questionários aplicados nos Apêndices 2 e 3. 
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poetas participantes para contato posterior. O questionário foi enviado aos saraus com os quais 

consegui contato através de visitas de campo, redes sociais ou por telefone; não obtivemos resposta 

de todos, mas de certo número, talvez os mais organizados e funcionando constantemente.  

Os saraus que aceitaram participar dessa etapa da pesquisa totalizaram o número de 

quinze. Foram eles: Sarau Arte Livre, Sarau da Mata, Sarau de São Lázaro, Sarau do Cosme, Sarau 

Enegrescência, Sarau da Sereia, Sarau Fala Escritor, Sarau do Beco, Sarau da Praça, Sarau JACA 

de Poesia, Sarau A Cara do Ethos, Sarau do Guetto, Sarau da Onça, Sarau Arte Marginal e Sarau 

da Paz.18 

Os questionários, instrumento utilizado tanto na primeira quanto na segunda etapa da 

pesquisa, foram constituídos de questões abertas. Sua elaboração teve como base a ideia 

apresentada no livro Métodos de pesquisa, organizado por Tatiana Gerhardt e Denise Silveira, que 

propõe a seguinte definição para questionário: 

É um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença 

do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no questionário deve 

ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda com clareza o que 

está sendo perguntado (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 69) 

No que diz respeito à observação direta realizada nos saraus, a técnica possibilitou a 

percepção de determinados aspectos não captados nos questionários. Através da observação, colhi 

dados sobre a organização dos espaços nos quais os saraus acontecem, a performance das poetas, 

a recepção pela plateia, dentre outros elementos. Segundo Gerhardt e Silveira, a observação 

“consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se pretende investigar” (2009, p.74). 

Além disso, acaba por aproximar o pesquisador do objeto, e foi assim que aconteceu no meu caso. 

A pesquisa de campo também se mostrou permeada de desafios, pois as visitas e tentativas 

de contato tornaram evidentes que, em alguns casos, há certa desconfiança por parte dos sujeitos 

pesquisados que temem ser tomados como meros objetos de estudos devido ao distanciamento e 

hierarquização tradicionalmente instituídos entre a produção científica promovida pela academia e 

a produção daqueles que não se sentem parte desse espaço e têm consciência que sua produção 

pode ser tomada de forma desfigurada ou distorcida. Há de se destacar, porém que, ao contrário 

disso, esse estudo busca, sem dúvida, um modo de estabelecer um diálogo entre os “saberes” 

 
18 As informações obtidas por meio dos questionários respondidos pelos organizadores dos saraus em Salvador estão 

compiladas no capítulo dedicado a tratar sobre saraus. 
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populares e os conhecimentos acadêmicos, pois compartilho do mesmo entendimento de Nilma 

Gomes quando defende que “é preciso construir entre nós uma ecologia de saberes, capaz de 

colocar em diálogo as constelações de saberes advindos das mais diferentes experiências sociais. 

Estes devem dialogar com o saber científico sem hierarquias ou comparações”. (GOMES, 2010, p. 

434) 

Tendo construído um panorama dos saraus com base nas pesquisas bibliográficas, visitas 

de campo e questionários, avancei para outra etapa da pesquisa. Dessa vez, ainda mais próxima do 

objeto, pois era importante conhecer as autoras de textos declamados nos saraus. Nessa fase, 

também recorri à aplicação de questionários para traçar o perfil das poetas frequentadoras dos 

saraus, cujos poemas viriam a formar o corpus dessa pesquisa. 

 Chegar até as poetas não foi tarefa fácil, exigiu tempo, trânsito pela cidade, dedicação e 

formação de redes de contatos que facilitassem o meu acesso às mesmas. O primeiro passo foi 

buscar nas informações fornecidas pelos organizadores os nomes e contatos dessas mulheres, 

associado a este recurso realizei buscas nas redes sociais, fiz contato presencialmente com algumas 

delas, em saraus que visitei, e também solicitei auxilio de pessoas conhecidas das poetas para que 

chegasse a elas uma carta de apresentação da pesquisa e da pesquisadora, encaminhando depois o 

questionário que deveria ser respondido, caso aceitassem participar com sua produção da pesquisa. 

Semelhante ao que aconteceu com os saraus, nem todas as autoras sugeridas pelos organizadores e 

contactadas aceitaram participar da pesquisa.  

O universo de poetas indicadas e/ou identificadas nas visitas de campo totalizou 

aproximadamente trinta e sete mulheres. Todavia o público que esta pesquisa visava atingir estava 

restrito a poetas autodeclaradas negras. Adotei como critério de seleção a autodeclaração e o 

voluntariado, ou seja, passaram a compor a amostra selecionada as poetas que se autodeclararam 

negras e aceitaram responder ao questionário e ceder seus textos ou fornecer indicações de onde 

encontrá-los, voluntariamente. Assim, a seleção se deu tanto por intencionalidade quanto por 

acessibilidade. 

Das poetas contactadas, quatorze aceitaram participar dessa segunda etapa da pesquisa 

fornecendo suas produções.São elas: Andreia Cairo, Bethânia Souza, Bruna Silva, Carol Xavier, 

Fabiana Lima, Gleise Sousa, Jan Goes, Joyce Melo, Juliana França, Laiara Mainá, Lane Silva, 

Ludy Borges, Maiara Silva e Sil Kaiala.  

Essa nova etapa se dividiu em duas fases. A primeira que compreendeu a aplicação do 
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referido questionário a todas as poetas visando a obtenção de dados que viabilizassem a construção 

de seus perfis. A segunda compreendeu a indicação de localização ou fornecimento pelas mesmas 

de textos autorais para a composição de corpus e posterior análise. Através do questionário obtive 

informações sobre idade, escolaridade/formação, estado civil, temas que costuma escrever, espaço 

de divulgação de sua produção.  Depois do delineamento dos perfis, parti para a busca de seus 

textos. 

Na última etapa da pesquisa, realizei a coleta dos poemas para em seguida fazer a análise 

dos mesmos, subdividindo-os a partir dos temas abordados. Essa etapa se desdobrou em mais duas 

fases: a primeira que consistiu na busca dos textos em meios impressos (livros e antologias ou 

outras modalidades), virtuais (blogs e Facebook) ou nos arquivos pessoais das autoras. Já a segunda 

fase compreendeu a análise e classificação dos poemas segundo temática abordada. 

Alguns textos foram fornecidos pelas poetas, uma vez que, a única forma de veiculação 

dos mesmos era a declamação nos saraus. Por tratar-se de uma produção originada no âmbito da 

literatura marginal e no contexto dos saraus de periferias, muitos dos textos recitados pelas autoras 

ainda não haviam sido publicados em qualquer meio escrito. Esse fato reforça a importância da 

oralidade para tal produção, como também a performance, que se perde neste trabalho, uma vez 

que o foco aqui está direcionado à análise dos temas abordados nos textos e não na forma de 

apresentação das poetas, embora seja importante reconhecer que a performance constitui valoroso 

instrumento dentro do principal contexto de veiculação dos textos, quais sejam, os saraus de 

periferias. 

 Tomando como base os ensinamentos da ADC, nessa fase, através da leitura inicial dos 

poemas pude observar quais eram os temas mais recorrentes. Foi justamente essa reiteração que 

resultou na organização dos poemas em três grandes grupos – Identidade, Resistência e Denúncia- 

conforme a temática central do poema. 

Para delimitar o corpus passei para a fase da análise somente dos poemas que se inseriam 

em alguma dessas temáticas, sendo que os demais, que estavam relacionados à temáticas diversas, 

como exemplo temas sobre  amor e existencialismo não foram analisados. É importante considerar 

aqui que não é incomum encontrar em um mesmo poema a presença de mais de uma temática, 

todavia para fins de classificação foram selecionados a partir dos temas abordados com maior 

ênfase. Ressalto, também, que tal classificação se deu somente para fins didáticos e para evidenciar 

a profundidade de cada um dos temas, uma vez que, conforme nos mostram os estudos sobre 
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interseccionalidade, há convergências, diálogos e intersecções entre as questões de gênero, raça e 

classe social que afeta tais temáticas. 

Em síntese, a pesquisa se deu basicamente em três etapas. A primeira compreendeu uma 

investigação sobre a história dos saraus no Brasil e sua realização atualmente nas cidades brasileiras 

com ênfase nas periferias soteropolitanas. A segunda teve foco na identificação das poetas e 

delineamento de seus perfis. A terceira e última se voltou para o estudo de seus textos, realizando 

sua classificação por temas, seleção dos principais e posterior análise de cada texto, para finalmente 

tratar de cada um dos três temas escolhidos a partir da forma como são tratados no conjunto dos 

textos.  

 Cada uma dessas etapas se desdobrou em outras fases que associou técnicas diferentes 

para alcançar os objetivos a que me propunha. 

1.5 ANÁLISE DO DISCURSO CRITICA 

A Análise do Discurso Crítica - ADC19 constitui um campo disciplinar que se dedica à 

análise de qualquer texto como um discurso. Assim, investiga as relações dialéticas entre as formas 

de produção de sentido e elementos das práticas sociais. A partir da noção foulcautina sobre a 

ordem do discurso e da existência de um aspecto de dominância nessa ordenação, verifica-se que 

há maneiras de construções de sentidos dominantes para certas ordens do discurso e outras 

marginais, subversivas e alternativas que convivem ao mesmo tempo.(FAIRCLOUGH, 1989)  

Essa lógica do discurso dominante e da marginalidade dialoga fortemente com a produção 

aqui analisada, uma vez que a existência de uma linguagem padrão e também de um cânone literário 

cria uma produção de sentido da ordem do discurso dominante e em contrapartida a produção que 

não está inscrita no cânone dá forma a uma discursividade alternativa ou marginal que subverte a 

ordem de dominância e é, portanto, divergente e desestruturadora. 

Para Antonio Chizzotti (2006) “o discurso é a expressão de um sujeito no mundo”.  

Através do discurso, os sujeitos expressam aspectos da “identidade (quem, o que quero) e sociais 

(com quem estou, [de onde eu falo])”. Ou seja, subjazem ao discurso ideologias e relações de poder. 

Para Helena Brandão as formações discursivas atuam dentro de conjunturas específicas ligadas a 

formações ideológicas (BRANDÃO, 1998). 

O discurso é sempre situado em um contexto sócio-histórico e contempla processos 

 
19 Utilizo a terminologia Análise de Discurso Crítica – ADC, tendo em vista a tradução da língua inglesa. 
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culturais e políticos da época. Viviane Resende e Viviane Ramalho, pesquisadoras do campo da 

análise de discurso crítica no Brasil, conceituam o discurso da seguinte maneira: 

o discurso é compreendido como uma forma de prática social, modo de ação sobre 

o mundo e a sociedade. O discurso, nessa concepção, é socialmente constitutivo 

– através do discurso se constituem estruturas sociais – e constituído socialmente 

– os discursos variam segundo os domínios sociais em que são gerados, de acordo 

com as ordens de discurso a que se filiam (RAMALHO; RESENDE, 2004, p. 185-

186)  

Segundo Resende e Ramalho, a ADC “constitui um modelo teórico-metodológico aberto 

ao tratamento de diversas práticas na vida social” (RESENDE; RAMALHO, 2016, p.12), pois se 

trata de uma abordagem transdisciplinar cujos conceitos centrais são discurso e prática social.  

Dessa forma a finalidade da ADC se volta para as conexões entre a linguagem (discurso) e a 

estrutura social e inscreve-se na análise da função do discurso e das implicações do mesmo na 

manutenção ou transformação das relações sociais (CHIZZOTTI, 2006). 

A identificação de discursos dominantes e de discursos alternativos (contra-discursos) 

confere à ADC um caráter emancipatório. Sobre esse aspecto Resende e Ramalho afirmam que: 

Uma característica determinante da ADC é seu caráter emancipatório. Por meio 

da investigação das relações entre discurso e prática social, busca-se 

desnaturalizar crenças que servem de suporte a estruturas de dominação, a fim de 

favorecer a desarticulação de tais estruturas. (RAMALHO; RESENDE, 2004, p. 

186) 
 

Para realizar as análises dos poemas adotei o modelo tridimensional, proposto por 

Fairclough, que compreende o discurso a partir de três dimensões, são elas: texto, prática discursiva 

e prática social, carregados de ideologia. 

 Esse modelo foi elaborado por Fairclough em 1989 e passou por aperfeiçoamento em 

1992; considerando as dimensões do discurso por ele sugeridas, sigo a proposta de análise feita em 

três etapas para que todas sejam contempladas. 

Na análise da prática social devem ser observados os aspectos ligados à ideologia, ou seja, 

a identificação de orientações econômicas, políticas, simbólicas e culturais ligadas ao poder 

hegemônico visando sua promoção ou desestruturação. Nesse caso, a minha atenção voltou-se para 

aspectos textuais ligados à semântica, à esfera simbólica, ou seja, os sentidos das palavras, 

pressuposições, empregos metafóricos já constituídos. 

A análise das práticas discursivas está relacionada aos tipos de ato de fala, as relações 

entre o texto e outros textos (intertextualidade), bem como a outras ordens de discurso como a 
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manutenção ou desconstrução de construções discursivas. Além disso, são levadas em consideração 

“as atividades cognitivas de produção, distribuição e consumo do texto”, e as “categorias força, 

coerência, e intertextualidade” do discurso. (RAMALHO; RESENDE, 2004) 

No que diz respeito à dimensão do texto, a análise se dá através das seguintes categorias: 

o vocabulário, a gramática, a coesão e estrutura textual.  Segundo Resende e Ramalho, as 

categorias de análise textual são pormenorizadas na forma a seguir: 

O estudo do vocabulário trata das palavras individuais – neologismos, 

lexicalizações, relexicalizações de domínios da experiência, super expressão, 

relações entre palavras e sentidos – e a gramática, das palavras combinadas em 

frases. A coesão trata das ligações entre as frases, através de mecanismos de 

referência, palavras do mesmo campo semântico, sinônimos próximos e 

conjunções. A estrutura textual refere-se às propriedades organizacionais do texto 

em larga escala, às maneiras e à ordem em que os elementos são combinados. 

(RAMALHO, RESENDE, 2004, p. 187) 

 

Logo, uma análise pautada na ADC deve levar em consideração essas três dimensões e 

como elas interagem. Com base nesses ensinamentos, realizei a análise dos textos produzidos pelas 

poetas negras que recitam em saraus das periferias soteropolitanas para refletir sobre o que está 

sendo produzido, quem produz, para quem produz para então compreender as relações dessas 

práticas discursivas com as estruturas de poder.  
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2. CONHECER OS SARAUS E COMPREENDER SUAS DINÂMICAS20 

 

Para enveredar pelos caminhos da produção poética de mulheres negras que  fazem suas 

performances em vários saraus realizados nas periferias soteropolitanas, lançamos inicialmente o 

olhar para o passado, mesmo que de forma breve. É importante compreender a natureza do evento 

designado de sarau, seus significados e ressignificações, constituídos ao longo do tempo. Essa é 

uma maneira de conhecer, contextualmente, o campo da pesquisa e de criar intimidade com a 

historicidade literária do espaço de produção das poesias que compõem o corpus de análise dessa 

pesquisa. 

De início, recorro ao conceito dicionarizado da palavra sarau que conduz a uma série de 

acepções. Todavia, embora exista uma diversidade de definições, todas elas guardam relação com 

a literatura e outras artes. O dicionário Michaelles, por exemplo, define sarau como "1. Reunião 

festiva, em casa particular, clube ou teatro, em que se passa a noite dançando, jogando, tocando 

etc. 2. Conserto musical noturno. 3. Reunião de pessoas para a recitação e audição de trabalhos em 

prosa ou verso" (MICHAELLES, 2010, p.780). A versão digital do dicionário de Aurélio, por sua 

vez, expõe uma definição bastante sintética, segundo a qual saraus corresponde a “festa noturna 

em que há dança, música, canto, etc”21. Já o Houaiss, também em versão digital, apresenta, assim 

como o Michaelles, definição mais ampla segundo a qual sarau consiste em “conjunto de pessoas 

que se reúnem para fazer atividades recreativas como: ouvir músicas, recitar poesias, conversar 

etc; serão; show ou concerto musical que ocorre durante à noite; reunião literária noturna”22. 

Ambas as definições anteriormente apresentadas evidenciam uma dimensão litero-cultural 

ligada ao evento sarau. É com essa natureza que os registros sobre a realização de saraus aparecem 

na história da literatura, desde um momento em que os contatos, a comunicação e a publicação de 

livros eram bem mais difíceis, por isso, os autores precisavam de um espaço de encontro. Em um 

retorno à formação da literatura brasileira, tendo como base o sentido vinculado ao termo sarau nos 

dicionários mencionados, é possível identificar ocasiões em que se verifica a realização de práticas 

semelhantes ao que informa o sentido dicionarizado termo. Afinal, embora não tenham sido todos 

denominados como saraus, houve em diversos momentos da literatura brasileira encontros para 

 
20 Alguns estudiosos citados nos capítulos 2, 3 e 4 não aparecem no referencial teórico porque foram utilizados de 

forma restrita, ou seja, somente para dar suporte e embasamento contextual. 
21 Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/sarau 
22 Disponível em: https://www.dicio.com.br/sarau/ 
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socialização de textos e outras artes. 

Um exemplo disto são as Academias ou associações culturais que aconteciam já no século 

XVIII. Nesse período vigorava a produção literária brasileira designada por Antonio Cândido de 

literatura associativa que aparece ligada à vida religiosa e às classes dirigentes. Ao tratar desse 

momento literário o autor dá pistas sobre a realização dos primeiros saraus em terras brasileiras, 

quando discorre sobre os agrupamentos duradouros ou provisórios para estudos e/ou debates 

literários, bem como, comemorações. Segundo Candido, é daí que surge a classificação de 

Academias que eram, por sua vez, associações culturais permanentes ou temporárias ou ocasionais 

(estas últimas criadas para comemorações específicas). Dentre as academias existentes no Brasil 

naquele período, é válido colocar em relevo as Academias permanentes que aconteceram na Bahia 

e no Rio de Janeiro, no século XVIII: Academia dos Renascidos, Academia Científica e Sociedade 

Literária, dentre outras (CANDIDO, 1997). 

É justamente nesses espaços que pela primeira vez a prática do sarau aparece e se encontra 

associada à literatura brasileira, ou seja, desde o século XVIII, já é possível constatar a realização 

de encontros para socialização e divulgação de textos literários. A literatura associativa ou 

Academia desempenhou algumas funções sociais e intelectuais em seu tempo. Uma delas foi o 

incentivo à produção literária, através do estímulo à vida intelectual e ao desenvolvimento de uma 

consciência de grupo. Deve-se também às Academias o estabelecimento de uma identificação 

social como letrado para os seus participantes.  Além de todas essas implicações no âmbito da 

produção literária, cabe pontuar outra funcionalidade no âmbito dos participantes, que diz respeito 

à formação de um público para as obras literárias, pois as atividades do grêmio alcançavam pessoas 

que tomavam conhecimento de sua existência pelos meios de comunicação disponíveis naquela 

época (principalmente por cartas e atas) (CANDIDO, 1997). 

O cenário abordado até aqui não esgota os momentos em que práticas semelhantes foram 

realizadas no desenrolar da história literária brasileira. Assim, no século XIX, com o predomínio 

do movimento literário romântico que também coincide com um período de mudanças de hábitos 

decorrentes do crescente pensamento burguês, há registros da realização de eventos denominados 

Salões nas casas e palacetes das cidades, principalmente Rio de Janeiro, que na época era a capital 

e corte da nação, realizada pelas famílias abastadas. Eles (os salões), segundo Nancy Viera (2007), 

demarcaram a passagem para um tipo de comportamento e socialização urbanos. 

Os Salões, embora não utilizem a terminologia sarau (mas também na época era usado), 
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funcionavam como tal. Realizados por particulares, esses eventos consistiam em reuniões nas 

residências com exibições de artes (dança, música e literatura) acompanhando o “chá das cinco”, 

executada por pessoas ligadas a elite econômica e cultural da época. Diferentes dos encontros que 

os antecedem, há nesse contexto a expressiva participação e inclusão de mulheres (principalmente 

jovens), que também atuavam, embora essa presença feminina também estivesse associada a 

interesses políticos e econômicos (as moças casadoiras que se apresentavam nestes eventos com a 

finalidade de ser escolhida para casar). Conforme destaca Nancy Vieira, a maneira como as 

mulheres se comportavam nos salões servia como capital simbólico para criar as condições 

estratégicas de negócios e casamentos entre os poderosos. Por isso, elas aprendiam línguas, música 

e canto, preferencialmente, e desenvolviam habilidades que lhes dessem recursos “para declamar 

alguns poemas e para poder demonstrar em público sua ilustração, […]” (VIEIRA, 2007, p. 3). 

Outro ponto que diferencia as Academias dos Salões é o fato de os primeiros estarem 

restritos a autores e estudiosos da literatura, história, geografia, ou outras áreas das Humanidades 

enquanto os salões funcionavam como espaço de lazer e socialização. É certo que o público e os 

participantes que frequentavam os salões era mais amplo enquanto a participação nas academias 

era mais restrita. Nos salões poetas e amantes da poesia recitavam sem que fossem necessariamente 

autores e dividiam espaço com aqueles que apreciavam a música, a dança e o canto. Esses eventos, 

portanto, funcionavam muito mais como encontros para lazer e apreciação artística do que para a 

divulgação de obras autorais e formação de um público leitor como era o caso das academias. 

Já nas primeiras décadas do século XX, aparecem os salões paulistas, hábito financiados 

pelas famílias ricas (da zona do café), que figuraram como espaços fundamentais para a circulação 

de jovens escritores, pintores e demais artistas que se reuniam trocando ideias das novidades do 

exterior,bem como se insurgindo contra o paradigma literário estabelecido que mais tarde serão 

motivadoras da Semana de 22 e do movimento modernista. O Modernismo, portanto, foi também 

marcado pelos saraus que aconteciam nos salões. Segundo Tenina, importantes artistas modernistas 

frequentaram os Salões do Villa Kyrial onde ocorriam saraus, apresentações musicais e outras 

apresentações artísticas (TENINA, 2013). 

Nos três períodos da história aqui mencionados (séc. XVIII, XIX e XX), verificamos a 

realização de saraus, mesmo quando não estava empregada tal terminologia para sua designação. 

Isso nos mostra certa historicidade ligada à atividade artística. Todavia, em cada contexto ocorrem 

os devidos ajustes e modificações para atender as expectativas de seus organizadores, a atmosfera 
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e da sociedade da época. Assim, os saraus ora aparecem como locus de divulgação de produções 

autorais e formação de grupos literários e de público apreciador de literatura e outras artes; ora 

aparecem como eventos culturais e sociais, exibindo o status social da família patrocinadora bem 

como uma maneira de por à vista bens culturais, ou, ainda, como aglutinadores de artistas e espaços 

de promoção de transformações no cenário artístico e cultural como foi o caso do movimento 

modernista e da Semana de Arte Moderna, em São Paulo, enquanto no Rio, salvador e algumas 

outras cidades a reunião dos interessados em literatura se dava nas livrarias e editoras. 

Atualmente, esses eventos constituem uma retomada e ressignificação do termo sarau tão 

conhecido na literatura e nas artes entre os séculos XVIII a XX. Tendo modificado e ampliado seu 

espectro, o termo reaparece ligado a eventos realizados nas periferias das principais cidades 

brasileiras como novas e diferentes expressões culturais. Embora com nova roupagem, os saraus 

da atualidade guardam algumas aproximações com aqueles que aconteciam em séculos passados 

em espaços reservados. 

Inicialmente realizado em bares, mas também ocupando praças, centros de culturas e 

outros espaços os saraus atuais possuem algumas semelhanças com aqueles do passado. Isso porque 

funcionam como espaços de lazer e difusão, principalmente, da literatura, neste caso da chamada 

literatura marginal, para estimular e conscientizar politicamente a formação de novos apreciadores 

de arte e de ideias, bem como de novos autores e a divulgação dos autores atuais, principalmente 

devido à dificuldade de publicação de suas produções. 

Por outro lado, há também marcas de diferenças entre os eventos atuais e os de épocas 

passadas. A principal delas é a ausência de ligação direta com a elite econômica, pelo contrário, 

esses eventos costumam se concentrar nas periferias de São Paulo e Salvador23, locais onde residem 

populações pertencentes às classes populares. 

Esta forma de evento é bastante nova e ainda pouco explorada em estudos acadêmicos, 

mas com bastantes notícias em jornais das capitais e revistas. Ou seja, os saraus possuem agora 

configurações distintas daquelas que aconteciam no passado. Consideráveis mudanças no contexto 

da realização das atividades (local, classe social, demandas sociais, público, autoria, etc.) 

imprimem transformações em suas dinâmicas. No entanto, a divulgação de textos literários, 

músicas e outras performances artísticas continuam sendo o foco principal desses eventos. Há 

 
23São Paulo e Salvador foram as cidades pesquisadas nesse trabalho, sendo a primeira pela origem dos eventos e a 

segunda por ser o campo desta pesquisa. 
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alguns estudos acadêmicos relativos aos saraus realizados nas periferias brasileiras, porém a maior 

parte dessa bibliografia trata dos saraus paulistanos24. 

Para Érica Peçanha Nascimento, os saraus literários realizados nas periferias de São Paulo 

“operam encontros comunitários e oportunizam novas opções de lazer, produção e participação 

político-cultural” (NASCIMENTO, 2011, p.1). Para LúciaTenina, os saraus atuais constituem uma 

“apropriação livre que mantém apenas o rótulo sarau e a arte como palavra de ordem central” 

(TENINA, 2013, p. 2), além disso, são práticas importantes para a discussão em torno da literatura 

marginal, sua criação e geografia.  

Os saraus paulistanos, que parecem ser os primeiros, geralmente acontecem em bares 

situados em zonas suburbanas e promovem as vozes dos escritores da literatura marginal. Os bares 

se transformam em centros de cultura, semanalmente ou mensalmente. Segundo Lucia Tenina,  

Os saraus da periferia conformam um circuito atravessado por uma rede de 

frequentadores, que transitam de um bairro a outros em levar em consideração as 

grandes distâncias geográficas, nem as distâncias que impõem a realidade do 

tráfico e da pobreza. Partindo da ideia de que um espaço não se define a partir de 

pontos cardeais, masque está determinado, caracterizado e distinguido a partir de 

uma dinâmica social, pode-se compreender nos saraus a disposição do espaço 

“periferia” em termos distintos ao que expressa o sentido comum (TENINA, 

2013, p. 13). 

Erica Peçanha (2001) destaca os possíveis desdobramentos que uma ação cultural como a 

realização de um sarau pode desencadear nas comunidades e dentre eles, cita a troca de ideias e 

discussão de experiências e a inovação em perspectivas educacionais, profissionais e culturais. 

Assim, os saraus configuram ações com dimensões culturais e políticas. 

É evidente o crescimento dos saraus realizados na periferia paulistana ao longo dos anos. 

Lucia Tenina e Simone Silva (2011), inclusive, chegaram a listar alguns deles distribuindo-os 

segundo localização entre as zonas sul, noroeste e centro de São Paulo. São inúmeros, a saber, na 

zona sul de São Paulo como: o Sarau Cooperifa; Sarau do Binho; Sarau da Vila Fundão; Sarau de 

Ademar; Sarau dos Mesquiteiros; Sarau com Elas.  Do mesmo modo, na Zona Noroeste são 

indicados o Sarau Poesia na Brasa e o Sarau Elo da Corrente. Por fim, no centro, o Sarau Suburbano 

 
24 Os trabalhos acadêmicos referentes à temática localizados durante a pesquisa já foram mencionados anteriormente, 

merecem destaque, no entanto, os estudos desenvolvidos por Érica Peçanha do Nascimento e Lucia Tenina, ambos 

sobre saraus paulistanos. Todavia, há de se considerar alguns trabalhos monográficos sobre saraus soteropolitanos, 

dentre eles estão: Vozes Negras da Bahia: Um Sarau BemBlack, de Gleiciele da Silva Oliveira; Literatura Negras nos 

Saraus Periféricos de Salvador, de Paulo Sergio Paz; e Visgos de Resistência Negra: Um Olhar sobre o Sarau JACA 

de Poesia, de Lissandra da França Ramos. 
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Convicto. 

O Sarau Cooperifa teve início em 2001, realizado no bar do Zé Batidão, na zona sul e 

possui expressivo destaque no circuito dos saraus paulistanos, inclusive pesquisas anteriores 

consultadas indicam que talvez seja o mais antigo.  Segundo Peçanha (2012), o evento vem a ser 

uma referência, parte de um movimento que por meio da cultura promove modificações das 

representações dos espaços sociais que estão à margem dos centros geográficos e simbólicos da 

cidade. O Sarau Cooperifa serviu como modelo para a criação de outros saraus em São Paulo e em 

outras cidades do Brasil. Esses recitais tornaram-se importantes veículos de difusão da literatura 

marginal-periférica sem perder de vista a dimensão política do movimento. 

Do mesmo modo, em Salvador, o Sarau Bem Black, realizado inicialmente no Pelourinho, 

ocupou espaço relevante na constituição da atual rede de saraus formada nas periferias 

soteropolitanas, uma vez que foi o primeiro a ser registrado e sua organização serviu como base e 

modelo para sujeitos que posteriormente passariam a organizar e participar de saraus em outras 

localidades. 

Gleiceile Oliveira em sua monografia tratou sobre o Sarau Bem Black realizado as 

quartas-feiras, no Sankofa African Bar, desde setembro de 2009. Inspirado no Sarau Cooperifa, o 

Sarau Bem Black é uma adaptação das rodas poéticas ao estilo Blackitude que abarca diversas 

modalidades da arte negra25. O Bem Black tem como foco principal “uma atitude de resistência” 

que “metaforicamente, pode ser entendido como uma máquina de guerra poética” (OLIVEIRA, 

2012, p.42). Isso porque o recital promove um enfrentamento à literatura hegemônica, colocando 

na cena uma poesia divergente. 

Durante cinco anos e três meses, o Sarau Bem Black foi realizado no Pelourinho, no já 

citado Sankofa Bar. Entretanto, em 2015, passou a ocupar outros espaços, em razão do fechamento 

do local onde acontecia, e assim adotou outra dinâmica. Chegou, inclusive a realizar uma 

temporada na modalidade itinerante nas ruas do Pelourinho denominado “Sarau Bem Black nas 7 

Encruzilhadas do Pelô” e também algumas edições na Biblioteca Pública dos Barris, no café da 

Sala Walter da Silveira26.  

Nelson Maca (2012)27, um dos organizadores do Sarau Bem Black e articulador do 

 
25 Informações disponíveis no blog: http://saraubemblack.blogspot.com.br/ 
26 Informações disponíveis em: http://aldeianago.com.br/literatura/eventdetail/154776/47/sarau-bem-black- 
27Durante as pesquisas, embora várias tentantivas tenham sido feitas, não foi possível entrevistar o poeta e professor 

Nelson Maca, basicamente, porque ele se nega a fazer entrevista ou responder questionários ou como ele atua como 
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Coletivo Blackitude28, classifica os saraus como “geograficamente periféricos e esteticamente 

divergentes” e os situa num movimento maior da Literatura Divergente. Segundo Maca, o Sarau 

Bem Black influenciou na criação de três outros saraus soteropolitanos: o Sarau da Onça, no bairro 

de Sussuarana; o Sarau da Mata, na Mata Escura; e o Sarau do Cosme, em Cosme de Farias29 

(MACA, 2012).  

Assim como o Cooperifa inaugurou um movimento de saraus nas periferias paulistanos, 

o Bem Black, em Salvador, constituiu a base para a formação de outros saraus que, por sua vez, 

ampliaram seu alcance e hoje dão forma a uma rede que se espalha pela cidade de Salvador desde 

a periferia até o centro da cidade, além de outros que acontecem no interior da Bahia, a exemplo 

do Sarau Sapeaçu, organizado por Jacquinha Nogueira, na cidade de Sapeaçu, e do Sarau Ôplas, 

na cidade de Conceição do Almeida, iniciativa do Movimento Ôplas, organizado por Miguel 

Gonzaga e Ruan Jones. 

2.1 Saraus Soteropolitanos 

Desde o surgimento do Sarau Bem Black até os dias atuais, a quantidade de saraus 

inaugurados na cidade de Salvador tem aumentado consideravelmente, todavia nem todos 

permanecem. Nas minhas buscas feitas para essa pesquisa30, através de jornais, em redes sociais e 

por indicação de frequentadores, foram identificados aproximadamente trinta e sete saraus31. 

Alguns deles, ao serem procurados já haviam encerrado suas atividades por motivos diversos32; 

outros foram identificados depois que essa etapa da pesquisa já havia sido concluída como é o caso 

 
profissional de literatura não encontrou tempo em sua agenda para colaborar fornecendo informações sobre o Sarau 

BemBlack e sua atuação na cena da Literatura Marginal. 
28 Também integravam o Coletivo Blackitude Negra Íris (cantora do grupo de rap RBF – Rapaziada de Baixa Fria, do 

Bairro do Cabula) e DJ Joe (ex-integrante do grupo RBF, desenvolve atividades envolvendo elementos da cultura hip-

hop). 
29 O Sarau da Onça e o Sarau do Cosme citados por Maca serão apresentados na sequência do texto, entretanto, o Sarau 

da Mata não será tratado aqui, pois não conseguimos contato com os organizadores e pelas pesquisas constatamos que 

o evento deixou de acontecer. 
30 Os contatos com os organizadores de saraus que passaram a compor essa pesquisa foram realizados durante o ano 

de 2016. Os eventos identificados depois desse período não foram incluídos nesse estudo. 
31Esse número é apenas uma estimativa, com base em buscas feitas para a realização desta pesquisa. Todavia, vale 

destacar que constantemente surgem novos saraus em diversos pontos da cidade e da mesma forma, com certa 

frequência, alguns deles deixam de ser realizados como foi o caso do Sarau da Mata, citado por Nelson Maca, em 

matéria publica do jornal Correio da Bahia, e outros que forneceram informações para essa pesquisa, além daqueles 

que por terem deixado de acontecer não foi possível fazer contato. 
32 A maioria dos saraus sofre com a precarização financeira, por isso, há certa instabilidade e dificuldade para a 

manutenção desses espaços. É possível que ao término dessa pesquisa, alguns dos aqui mencionados tenham encerrado 

suas atividades e, do mesmo modo, é possível que outros tenham sido inaugurados. 
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do Sarau pela Vida (bairro de Cosme de Farias) e do Sarau do Cabrito (bairro Alto do Cabrito) e o 

Sarau Massalarica (bairro de Amaralina), por isso não foram incluídos. 

Nem todos os saraus identificados estão situados em zonas periféricas da cidade, pela 

própria distribuição das camadas populares pela geografia da cidade, no entanto, é frequente a 

participação de moradores das periferias na maioria dos eventos. Por isso, a partir de uma análise 

que levou em consideração a localização, organização e origem dos saraus, para fins didáticos, eles 

foram aqui dispostos em quatro grupos distintos para que seja possível perceber através de uma 

breve síntese o que são e como funcionam esses espaços. 

Pensar a periferia requer também reflexão sobre a noção de centro e periferia/ margem 

com base na localização geográfica, bastante relativizada no contexto de Salvador, pois muitas 

periferias estão encravadas no centro (região mais central da cidade). O Calabar, por exemplo, 

embora esteja situado nas imediações de um bairro nobre apresenta situação econômica, racial e 

cultural diferenciada. 

Por isso, é importante destacar que o conceito de periferia aqui utilizado possui uma 

dimensão mais sociológica, com base no que defende Angelo Serpa, “periferia” hoje significa 

também aquelas áreas com infraestrutura e equipamentos de serviços deficientes, sendo 

essencialmente o lócus da reprodução socioespacial da população de baixa renda (SERPA, 2002, 

p. 161). Um aspecto muito característico desses espaços são as moradias autoconstruídas. Segundo 

Maria Estela Rocha Ramos, é maior do que 70% (setenta por cento) o percentual da população 

negra que vive em moradias autoconstruídas, a exemplo das favelas, em cidades brasileiras. 

(RAMOS, 2007, p. 97). 

Essa informação corrobora com o que afirma Henrique Cunha Júnior, sobre territórios de 

maioria afrodescendentes33. Considero as periferias como espaços de maioria afrodescendente que 

segundo o autor, 

São espaços urbanos em que encontramos outros grupos sociais de origens 

históricas e culturais diversas, mas encontra-se a população afrodescendente como 

maioria, sendo esta a que determina a dinâmica cultural e social dos territórios 

(CUNHA Jr., 2007, p. 71). 

Outro fator relevante para tratar a periferia é levar em consideração a ausência ou 

ineficiência das políticas públicas nesses espaços. Henrique Cunha Junior ao falar sobre políticas 

 
33 A expressão “territórios de maioria afrodescendente” segue o conceito proposto por Henrique Cunha Junior, em 

Afrodescendência e Espaço Urbano. 
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públicas,destaca, inclusive, a carência na sociedade brasileira de políticas culturais sobre a cultura 

afrodescendente. 

As políticas públicas necessárias não são as que cobrem as ausências de políticas 

específicas e com conhecimentos específicos. Um fator maior da cultura brasileira 

é ausência de políticas culturais sobre a cultura afrodescendente, como também a 

aplicação de políticas urbanas e ambientais voltadas para territórios de maioria 

afrodescendente (CUNHA, Jr., 2007, p. 84). 

É nesse contexto de concentração da população afrodescendente, carência de políticas 

públicas e fragilidades socioeconômicas que estão situados os saraus de periferia. Os saraus para 

muitos poetas representam uma potente oportunidade para difundir sua produção e torná-la 

conhecida, uma vez que o acesso ao mercado editorial ainda é bastante restrito. Entender a 

organização e a dinâmica desses espaços significa compreender o solo em que é semeada também 

a produção poética de mulheres negras que recitam em saraus de periferia. 

2.1.1Nós por nós: quando a comunidade se organiza 

Esses eventos, de modo geral, são iniciativas protagonizadas por integrantes de 

comunidade populares. Na maioria dos casos, composta por pessoas negras que buscam promover 

lazer, difusão da cultura e debates em torno de temas que afetam a realidade da periferia. A ausência 

de vínculos com organizações conferem a esses saraus maior autonomia para estruturar e gerir a 

dinâmica da atividade atendendo aos interesses da comunidade, inclusive no que diz respeito à 

continuidade ou não da realização do evento. 

 

Sarau do Beco34 

O sarau do Beco acontece no último sábado de cada mês, no bairro de Paripe. A atividade, 

que leva parte do nome da rua - ‘Beco de Careca’ - onde é realizada com o apoio da jornalista 

Sueide Kintê e por iniciativa do Coletivo Sarau do Beco é o único projeto misto do Coletivo Flores 

de Dan, cujas ações são voltadas para o público feminino. São muitas as mulheres integrantes do 

Flores de Dan que contribuem na organização e participam do sarau, todavia a presença masculina 

é hegemônica. Há muitas poetas mulheres no sarau, algumas delas foram citadas a exemplo de 

Shira (13 anos), Neide, Laisla, Samires e Sueide Kintê. 

Segundo os organizadores, a realização de um Sarau na rua foi a melhor 

 
34As informações referentes ao Sarau do Beco que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em novembro/2015. 
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maneira encontrada para estabelecer com a comunidade do entorno diálogos referentes a temas 

importantes como direitos humanos, combate a violência contra as mulheres, racismo, dente outros. 

O evento possibilita a discussão de questões relevantes sem que a abordagem seja tediosa. 

A primeira edição do sarau foi em 31 de julho de 2015, no bairro de Paripe, desde então 

segue o mesmo modelo de organização pautada na discussão de temas importantes para 

comunidade, além de questões relativas a raça e gênero e homenagem a  personalidades. Há 

também a participação de convidados anunciados previamente, geralmente, são artistas, poetas, 

escritores, grupos musicais e poetas da comunidade. É importante ressaltar que o Sarau do Beco 

contempla uma diversidade de expressões artísticas. 

A principal ferramenta de divulgação adotada inicialmente foi a publicidade em redes 

sociais, entretanto há pretensão de expandir para outros espaços da mídia e também em agendas 

culturais. Embora o sarau seja organizado de forma coletiva e com o apoio da comunidade, a falta 

de recursos financeiros representa um empecilho, uma vez que torna mais difícil o translado de 

convidados, aluguel de equipamentos e outras demandas que originam um custo fixo. Por outro 

lado, promover o acesso à produção cultural da cidade, rompendo barreiras de um racismo 

ambiental que se impõe na concentração dos espaços culturais em bairros próximos do centro da 

cidade, representa uma grande conquista. Essa conquista é reafirmada pela forte adesão de jovens 

oriundos de bairros do entorno. 

Sarau da Praça35 

Sarau da Praça, realizado no bairro de Itapuã, teve sua primeira edição em 18 de janeiro 

de 2015, é realizado quinzenalmente, são seus fundadores Leonardo França (produtor cultural), 

Peu Fernandes (advogado) e Sander Elivan (Autônomo). A escolha por realizar um sarau surgiu a 

partir de um diálogo entre Leonardo e Peu, ambos concordaram que o sarau é a melhor forma 

promover a interação entre vários modelos de artes.  

Os eventos são organizados a partir de uma programação prévia, com convidados 

contactados antecipadamente. As divulgações são feitas por meio da mídia impressa – jornal-, mas 

também por vias virtuais a exemplo do Facebook e instagram, bem como, pelo rádio. Há duas 

mulheres na composição do grupo de organizadores, no entanto os seus nomes não foram citados. 

Do mesmo modo, inúmeras poetas participam declamando poesias, todavia, também não foram 

 
35As informações referentes ao Sarau da Praça que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em abril/2016. 
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enumerado nomes. 

Segundo os organizadores, a falta de apoio dos poderes públicos é uma forte problemática 

enfrentada para a realização da atividade. No entanto, a transformação de uma praça que estava 

bastante degrada e abandona em um ponto de cultura significa para ele uma valiosa conquista. O 

sarau é bastante freqüentado pela comunidade, chegando a atingir uma média de 300 a 600 pessoas 

por edição. 

Sarau JACA de Poesia36 

O Sarau JACA de Poesia ou Sarau do JACA como também é conhecido, acontece no 

bairro de Cajazeiras V. A atividade é fruto do trabalho do grupo JACA – Juventude Ativista de 

Cajazeiras, grupo formado principalmente por moradores de Cajazeiras, Águas Claras e adjacência, 

cujo objetivo é a mobilização de jovens do bairro em torno de dificuldades enfrentadas no 

cotidiano, através da abordagem de assuntos como política, arte, tecnologia e geração de renda.  

A primeira edição do evento foi realizada em março de 2014, desde então possui 

freqüência mensal e acontece na sede do grupo. Na organização do evento há duas mulheres, Leíse 

Filguiras e Bethania Souza, a segunda é também poeta; a maioria do grupo é formada por homens. 

Há, porém, inúmeras poetas que participam do sarau e declamam suas poesias. Algumas delas são: 

Andreia Cairo, Juliana França, Fabiana Lima, Bruna Silva, Bethania Souza. 

A ideia de promover um sarau surgiu na tentativa de viabilizar uma alternativa de 

alternativa de lazer para a juventude da comunidade, bem como de possibilitar o contato com 

produções artísticas diversas (poesia, música, grafite, break, pintura, fotografia, etc.). A divulgação 

é feita por meio de chamadas virtuais veiculadas na página do Facebook do JACA, e também 

através do popular boca a boca. 

O sarau tem encontrado certa dificuldade em relação à obtenção de recursos financeiros 

para a manutenção do espaço e gerenciamento das despesas geradas pela própria atividade já que 

com a ampliação da quantidade de pessoas transitando no local aumentam os gastos com água, 

energia, material de limpeza, etc. 

Como conquistas decorrentes da realização do sarau podem ser pontuadas a promoção de 

uma articulação política e discussões relativas a questões raciais, culturais e econômicas que afetam 

moradores da periferia, além da formação de uma rede de pessoas envolvidas com temáticas que 

 
36As informações referentes ao Sarau JACA de Poesia que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação 

de questionário, respondido em dezembro/2015. 
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afetam a juventude negra, moradora da periferia. 

 

Sarau A Cara do Ethos37 

O Sarau A Cara Ethos, realizado em uma praça do Bairro de Mussurunga, uma vez a cada 

mês tem como idealizador Davi Sousa de Jesus, que conta com a colaboração de outros integrantes 

da comunidade para a realização do evento. Estão entre os colaboradores, duas mulheres, Bruna e 

Aline.  

A criação do sarau teve como foco principal é a educação, bem como a promoção de 

transformação do indivíduo através do acesso a poesia e a discussão de temáticas relevantes a 

exemplo de tema como Brasil, preconceito, amor, dentre outros.  

Há uma organização prévia que prevê a participação de convidados, no entanto há também 

o espaço para o microfone aberto que dá liberdade para qualquer participante que deseje se 

expressar artisticamente. 

A divulgação do evento é feita por meio de cartazes e de jornal no bairro. Como 

dificuldade foi citada o aspecto financeiro, embora alguns moradores cheguem a contribuir 

financeiramente de forma eventual. Como pontos positivos e conquista foi destacado o convite para 

apresentar o sarau em escolas do bairro, bem como a crescente participação de mulheres e crianças. 

Fabiana Lima e outras integrantes do Grupo de Poesia Resistência Poética foram citadas como 

poetas que já fizeram apresentações nos saraus. 

Sarau da Paz38 

As duas primeiras edições do Sarau da Paz foram parte de um projeto desenvolvido pelo 

pela Santa Casa de Misericórdia no Bairro da Paz. No entanto com a finalização do projeto pela 

instituição, o sarau não deixou de acontecer e passou a ser organizado por moradores juntamente 

com Valdeck e Leila Santos (organizadores dos primeiros eventos). Assim, em 2015, deram inicio 

a um sarau com o mesmo nome e organização autônoma desvinculado de qualquer instituição, 

tornando a participação do público mais espontânea e voluntária. 

Para a realização dos saraus diversos moradores contribuem dsiponibilizando 

 
37As informações referentes ao Sarau A Cara do Ethos que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação 

de questionário, respondido em outubro/2015. 
38As informações referentes ao Sarau da Paz que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em agosto/2015. 
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equipamento de som, auxiliando na divulgação, organização do espaço e convite a artistas que 

façam intervenções no evento. A divulgação, geralmente é feita pela internet – via Facebook -, 

através de cartazes afixados em vários pontos do bairro. Há sempre uma programação prévia com 

convidados, mas sempre intercalados com o microfone aberto. Como ponto positivo foi citada a 

recepção da comunidade e como ponto negativo a falta de recursos financeiros para gerir as 

necessidades resultantes do evento. 

Sarau do Guetto39 

O Sarau do Gueto acontece na comunidade da Gamboa, uma vez por mês, dia de sexta-

feira a noite, teve início em setembro de 2014. O poeta Pareta foi o idealizador e é o organizador 

da atividade, através do projeto Pense Poesia, de iniciativa própria, e com o apoio do CEN – 

Coletivo de Entidades Negras. O nome sarau do Guetto surge para fazer referencia ao local onde 

acontece, uma tentativa de ressignificar o guetto, tão descriminado e excluído. 

Algumas mulheres participantes do CEN costumam auxiliar na organização do evento. 

Também há a participação de poetas, Milican San é um exemplo, as demais poetas que já 

participaram estão vinculadas a grupos mistos de poesia, como é o Caso do das mulheres que 

integram o Grupo de Poesia Resistência Poética, Soteropoesia, dentre outras. Destacou a ausência 

de pessoas transexuais declamando nos saraus. 

Há sempre uma organização prévia, com artistas convidados. A divulgação é feita pela 

internet. Segundo o organizador o grande ponto forte dos saraus é a possibilidade de identificação 

o fortalecimento da militância e da luta por meio de saraus e poesias. Porém, a grande dificuldade 

está na adesão de pessoas da comunidade da Gamboa, já que a maior parte do publico vem de 

outros bairros e também a questão financeira. 

Sarau da Onça40 

   O Sarau da Onça Acontece no Sussuarana quinzenalmente, desde maio de 2011. O 

objetivo de um grupo de amigos era aproximar a comunidade do bairro das discussões de 

problemas que afligiam a população. O sarau se inspirou no Sarau Bem Black (realizado em 

 
39As informações referentes ao Sarau do Guetto que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em agosto/2015. 
40As informações referentes ao Sarau Onça que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em julho/2015 e em informações obtidas através do blog: 

http://saraudaonca.blogspot.com.br/p/sobre-familia.html e da página Sarau da Onça no Facebook. 

http://saraudaonca.blogspot.com.br/p/sobre-familia.html
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salvador) e o Sarau da Cooperifa (realizado em São Paulo). Sandro Sussuarana que já foi 

apresentador do Sarau Bem Black é um dos organizadores do Sarau da Onça, juntamente com 

Lissandra Pedreira, Brenda Gomes e Evanilson Alves. Há uma forte parceria do Sarau da Onça 

com o Grupo Ágape (grupo de poesia, também de Sussuarana que participa das edições e 

apresentações do sarau); este, porém, não é o grupo que iniciou as atividades do sarau, uma vez 

que parte dos primeiros integrantes já se desligou do grupo em razão de demandas pessoais. 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo grupo é a falta de verbas e recursos para manter e 

expandir as atividades, também a inexistência de um local próprio para a realização dos saraus. 

Atualmente, os saraus acontecem nas noites de sábado, no anfiteatro Abdias Nascimento; o espaço 

é cedido pelo CENPAH - Centro de Pastoral Afro que pertence à Paróquia São Daniel Comboni. 

Esse fato faz com que o calendário do sarau fique submetido à disponibilidade do espaço.  

Como pontos positivos os integrantes pontuam a projeção de Sussuarana na mídia e em 

outros espaços com uma imagem ligada a produção cultural, desconstruindo a ideia de que o bairro 

é um espaço onde só podem ser encontradas coisas negativas (violência, criminalidade). Além 

disso, a valorização da cultura e estética afro e o incentivo à leitura e a produção literária e cultural 

em outras periferias. O Sarau da Onça, por meio de editais promoveu dois festivais de arte e cultura 

e públicos duas coletâneas: “O Diferencial da Favela: Poesias Quebradas De Quebrada” e “O 

Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada”41. 

O sarau tem como objetivo divulgar a produção cultural da periferia, bem como, combater 

uma série de mazelas que assola a periferia de Salvador, a exemplo dos elevados índices de índices 

de violência contra os jovens negros, exclusão social, racismo, dentre outros. Como a maiorias dos 

saraus aqui apresentados, há a dinâmica do microfone aberto, portanto, qualquer pessoa que deseje 

pode recitar, desde que se inscreva previamente. Varias poetas recitam nos saraus, dentre elas estão 

principalmente as poetas do Grupo Ágape. O sarau também costuma promover debates e exposição 

de temas através da participação de convidados. 

Sarau Arte Marginal42 

O sarau Arte Marginal teve início em 2009 em decorrência das atividade de grupo de teatro 

 
41 Foram realizados o I e II Festival de Arte e Cultura do Sarau da Onça, através de projetos promovido pelo Sarau da 

Onça, contemplados no edital Setorial de Literatura da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). 
42As informações referentes ao Sarau Arte Marginal que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em setembro/2015. 



67 

 

de rua A Pombagem. São responsáveis pela atividade Fabrício, Patrick, Chicão, 

Davi,TaíssaCazumbá, Manuela Ribeiro, Juliana Fonseca, todos estudantes universitários de áreas 

diversas. Os saraus costumam promover apresentações de espetáculos teatrais, a exemplo de “A 

noite na taberna”. 

Apesar de o grupo possuir forte influencia na Fazenda Grande do Retiro, bairro onde mora 

um de seus organizadores o sarau é itinerante e é realizado em diversos pontos da cidade que vão 

desde a área mais central até as periferias. Já houve apresentações no Santo Antonio além do Carmo 

como também em Castelo Branco. As intervenções que promovem um intercambio entre arte-

educação e construção coletiva se dão tanto por convites como através de parcerias. O teatro é o 

foco principal do grupo.  

2.1.2 Saraus em campus universitários 

A cidade de Salvador abriga duas universidades públicas, a Universidade Federal da Bahia 

- UFBA e a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, em ambas foram identificados saraus. A 

realização dos saraus dentro dos campos universitários aprece como uma alternativa para 

aproximar e fazer interagir os diversos integrantes da instituição, bem como para fomentar debates 

por meio de expressões artísticas. Cabe destacar que em dois dos três saraus realizados dentro dos 

campos universitários, os organizadores também participam de atividade como essas nos bairros 

onde residem (nesses casos, bairros situados em periferia, a exemplo de Cajazeiras, Engomadeira, 

Águas Claras). Esse fato reforça a percepção do transito periferia – centro anteriormente 

mencionada. 

Sarau Arte Livre43 

O Sarau Arte Livre acontece no Campus I da UNEB - Universidade do Estado da Bahia, 

em Salvador. É organizado por discentes dos cursos de Comunicação Social, Letras Vernáculas e 

Letras – Inglês. O primeiro sarau foi realizado, no gramado da quadra esportiva, em 2014, para 

compor o ‘trote’ do curso de Letras.  Todavia, após essa atividade inicial e diante da ausência de 

uma movimentação para além das salas de aula, verificou-se a necessidade de criar um espaço de 

expressão genuíno e contínuo, para a reprodução e produção de expressão artística no qual 

 
43As informações referentes ao Sarau Arte Livre que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em novembro/2015. 
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liberdade de fala e ação fosse o pilar principal. Seu espaço de realização passa a ser a frente do 

prédio da Pós-graduação, atrás do Departamento de Humanas da UNEB.  

Segundo os organizadores, a escolha do nome Arte Livre, além de representar a proposta 

de agregação, coletividade e horizontalidade, remonta a um caráter amplo de possibilidades de 

linguagens artístico-culturais a serem expressadas. O sarau acontece uma vez por mês, geralmente 

na última sexta-feira. Não há uma programação previamente planejada; os convites são feitos 

indiscriminadamente e as apresentações se dão de forma espontânea.  Para a divulgação são 

utilizados cartazes afixados no interior da universidade e também as redes sociais (o sarau possui 

uma página no Facebook); já foram utilizados panfletos, além do convite face a face. As mulheres 

são maioria dentre os organizadores, cerca de 60%. Foram citadas Adriele do Carmo, Milica San, 

Naiara Silva, Michele Menezes, Vanessa Soares como poetas que costumam recitar no sarau. 

A falta de estrutura material adequada é apontada como a maior dificuldade enfrentada 

pelo grupo, uma vez que dispõem somente de equipamentos básicos como microfone, caixa de 

som, gambiarra e extensão elétrica. Apesar disso, consideram boa a recepção do público e sinalizam 

inúmeras conquistas, dentre elas: maior integração entre a comunidade acadêmica, com a 

participação conjunta de professores, técnicos e discentes; inclusão e participação das comunidades 

do entorno (Colégio Polivalente do Cabula e Odeart -Associação Cultural Comunitária do Cabula 

são exemplos); realização de duas edições externas (uma no Farol da Barra, com participação de 

diversos artistas de rua, e outra na Unicamp em Campinas/SP, durante o Congresso da ANEL-

2015); ter se tornado fenômeno de interesse para a pesquisa acadêmica. 

Sarau da Mata44 

O Sarau da Mata, fundado por George Diniz Teixeira, 31 anos, Geógrafo; Paulo Correa, 

30 anos, Jornalista e Tadeu Maciel Feitosa, 36 anos, Percussionista/músico, teve início no dia 12 

de dezembro de 2014. O evento acontece mensalmente, no último sábado de cada mês, no campos 

de Ondina da UFBA – Universidade Federal da Bahia, na casa onde funcionava a antiga subestação 

de energia, atualmente, desativada. A escolha do nome Sarau da Mata está relacionada com o nome 

do Grupo Cultural Mata Inteira (grupo este que organiza o sarau), criado pelo falecido servidor da 

UFBA, Ivan Machado.  

O sarau é parte de uma estratégia de ação para a manutenção do espaço denominado, 

 
44As informações referentes ao Sarau Mata que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em novembro/2015. 
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informalmente, de Centro Cultural da Mata Inteira, também conhecido como terreiro de Obaluayê. 

Desde 2005, o grupo enfrenta a resistência institucional pelo reconhecimento de sua atuação no 

espaço. Mesmo com iniciativa considerada pioneira na ocupação dos espaços verdes da UFBA e 

na ressignificação do uso do espaço público.  

O sarau é planejado antecipadamente, com base nas dificuldades de realização 

identificadas no evento anterior são traçadas estratégias de saneamento. No planejamento, uma 

rede de contatos é acionada para fins da construção de uma programação que contemple uma 

diversidade de linguagens artísticas. Inicialmente, a divulgação era feita por mídia impressa e 

digital, todavia, passou a utilizar somente a mobilização e divulgação por via digital, inclusive em 

sites de agenda cultural de Salvador, tendo em vista os gastos decorrentes do uso do material 

impresso. Há também um esforço pela divulgação em tempo real, como uma proposta de ação 

transmídia, interconectando diferentes plataformas: Blogs, Twitter, Facebook.  

Há mulheres no grupo de organizadores, porém essa informação não foi quantificada. 

Quanto às poetas que participam do Sarau da Mata, geralmente, estão vinculadas a coletivos de 

poesia, a exemplo do Grupo de Poesia Resistência Poética e do Coletivo Poesia em Trânsito. 

A principal dificuldade pontuada pelo grupo é a falta mobilização do público para 

contribuir com a atividade, seja por meio da participação artística, divulgação e, também, apoio no 

que diz respeito a sugestões e indicação de novos artistas e/ou grupos que possam participar. Como 

conquistas são citadas o aumento da visibilidade do grupo e de suas ações em torno da preservação 

do nicho de mata referente ao Parque Memorial da Mata Atlântica, localizado dentro do campus 

Ondina/UFBA, bem como, maior difusão da memória de Ivan Machado. 

Sarau de São Lázaro45 

O evento conhecido como Sarau de São Lázaro, realizado no campus de São Lázaro, na 

UFBA, teve início em 2012, com frequência mensal, geralmente na última sexta-feira do mês; 

porém em 2015, até o momento em que as informações foram prestadas, somente dois saraus foram 

realizados.  

A atividade é organizada por Marcos Paulo de Oliveira Silva, 29 anos, que possui 

formação em psicologia social, é estudante de Ciências Sociais, educador e artista. Ele conta com 

o apoio de alguns amigos, poetas e artistas da universidade. Segundo Marcos, o sarau não tem um 

 
45As informações referentes ao Sarau de São Lázaro que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em novembro/2015. 
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nome oficial e é conhecido como Sarau de São Lázaro em razão da identificação com o espaço. A 

ideia de realizar um sarau surgiu do desejo de criar um espaço de solidariedade, expressão e partilha 

de sentimentos, tudo isso, por meio da poesia, numa tentativa de romper um pouco com a lógica 

da normatização e produção voltada para o mercado de trabalho que rege a universidade e que, por 

sua vez, dificulta a aproximação entre as pessoas e a expressão e partilha de sentimentos.  

A organização do sarau segue a estruturação dos saraus livres, ou seja, há uma organização 

prévia de um espaço para sentar que não é necessariamente composto por cadeiras; é realizada a 

limpeza do espaço; o sarau é aberto com poesias recitadas pelo organizador, no entanto, na 

sequência, pessoas convidadas e também os demais participantes podem apresentar-se livremente 

de forma voluntária sem que haja a necessidade de inscrição antecipada; essa forma de organização 

dá um tom de construção coletiva ao sarau e retira o foco da figura do organizador. 

A divulgação é feita por meio de cartazes confeccionados manualmente utilizando 

materiais como cartolina e piloto; esses cartazes são afixados em diversos espaços do campus. 

Além disso, há também a divulgação boca a boca e a elaboração de um informativo virtual que 

circula pelas redes sociais, especialmente o Facebook. Não há mulheres na organização da 

atividade, porém muitas participam e declamam (não foram citados nomes).  

Como dificuldade para a realização do evento foram citados dois pontos: a falta de pessoas 

que contribuam com a organização e a elaboração do folder para divulgação. O primeiro ponto 

mencionado merece destaque, pois segundo o organizador a redução da frequência dos saraus em 

2015 deve-se ao fato de sua carga horária no curso de Ciências Sociais ser incompatível com a 

disponibilidade que necessitaria, uma vez que precisar cumprir a grade que prevê componentes 

curriculares de caráter obrigatório, justamente no dia e horário em que o sarau costumava acontecer. 

Como conquistas foram citadas as ações transformadoras sobre os sujeitos e sobre o espaço: 

desinibição; desformatação da racionalização excessiva vigente no espaço acadêmico; criação de 

pontes entre as pessoas; retomada da dimensão humana que fica esquecida em espaços 

tradicionalmente opressivos. 

Seguranças e funcionários da universidade costumam assistir, a maioria dos alunos, apesar 

de avistarem a atividade nos trânsitos de um local para outro, não têm o hábito de parar para 

apreciar. Porém, há sempre um público cativo, cerca de 15 a 20 pessoas, sem contar as participações 

eventuais e, além disso, os jovens das comunidades vizinhas, costumam assistir de longe, apesar 

da insistência para se aproximarem e participarem. 
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2.1.3 De volta para casa: da academia para comunidade 

Diferente dos saraus realizados dentro do espaço campus universitário, estes surgem a 

partir de experiências vivenciadas dentro do universo acadêmico, no entanto, adotam como 

localização espaços fora da universidade, geralmente comunidades populares ou bairros do 

entorno. Há indícios que tais iniciativas são fomentadas por professores e estudantes que possuem 

ligação com bairros e comunidades populares, trata-se, portanto, de saraus realizados em 

comunidade populares, mas que são frutos de trabalhos acadêmicos. Em todo caso, vale ressaltar 

que a linguagem e o formato assumido pela atividade estão em diálogo com as dinâmicas da 

periferia, estabelecendo uma troca em academia e comunidade. 

Sarau do Cosme46 

O Sarau do Cosme teve início em junho de 2012, na comunidade de Cosme de Farias, em 

praça pública, no final de linha; suas atividades foram finalizadas em outubro do mesmo ano por 

falta de recursos financeiros. Com realização mensal, aconteceram somente cinco encontros. A 

atividade surgiu a partir de uma proposta do projeto de extensão do Programa de Educação Tutorial 

PET- Conexões Comunidades Populares UFBA, Grupo Rasuras UFBA, ministrados pelo Prof. Dr. 

Henrique Freitas e pela Profa. Dra. Adriana Pimentel. 

Catiane Ferreira, 30 anos, bacharela em Humanidades pela UFBA e Tailane Santana, 

bacharela em Humanidades pela UFBA, idealizadoras e organizadoras, tiveram contato anterior 

com os saraus Bem Black e Sarau da Onça e, assim, perceberam a oportunidade de realizar um 

sarau na comunidade de Cosme de Farias. Além das idealizadoras, o grupo que apoiava a realização 

da atividade era formado somente por mulheres. Mel Adun, Jan Goes, Jucy FC foram citadas como 

poetas que recitavam no sarau. 

A estruturação do sarau se pautava em uma programação prévia, contava com poetas como 

Guellwaar Adun, Mel Adun e José Limeira, mas também acontecia o “microfone aberto”, ou seja, 

a livre participação. Além da poesia, havia a forte presença de outras linguagens como o hip-hop, 

rap, break, grafite.  A divulgação era feita por meio de folhetos e cartazes distribuídos na 

comunidade, mas também por meio das redes sociais e da rádio comunitária de Cosme de Farias. 

As pessoas do entorno costumavam se aproximar e muitos chegavam a participar, 

 
46As informações referentes ao Sarau do Cosme que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em outubro/2015. 
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inclusive até cobravam mais freqüência na realização da atividade. Porém, a dificuldade de 

conseguir recursos financeiros para manter o funcionamento foi o maior empecilho. No entanto, 

várias conquistas foram alcanças nesse curto período de tempo, entre elas estão a divulgação do 

hip hop, bem como, a desconstrução, em alguma medida, do preconceito da comunidade em relação 

ao grafite e o rap. A realização do Sarau do Cosme teve forte impacto na comunidade, prova isto 

o convite recebido para participar de Congresso realizado pela igreja católica local; do mesmo 

modo, grafiteiros foram convidados para fazer sua arte nos muros da igreja. O evento também 

serviu de modelo para jovens que passaram a organizar o seu próprio sarau, embora este não tenha 

tido continuidade. 

Sarau Enegrescência47 

O Sarau Enegrescência teve início em novembro de 2014, é realizado na Casa de Angola, 

situada no bairro Barroquinha, mensalmente. Seus criadores e organizadores são: David Gomes – 

28 anos, servidor público, concluinte do curso de Letras Vernáculas pela UFBA, membro do grupo 

de pesquisa “Imagens e imaginários da mestiçagem nas literaturas de Angola e do Brasil”, 

coordenado pelo Prof. Dr. Jesiel Oliveira; Fábio Cunha – 35 anos, concluinte do curso de Letras 

Vernáculas pela UFBA; Gonesa Gonçalves – 27 anos, graduanda em Letras Vernáculas pela UFBA; 

Lidiane Ferreira – 24 anos, funcionária pública, concluinte do curso de Letras Vernáculas pela 

UFBA, membro do grupo de pesquisa “Imagens e imaginários da mestiçagem nas literaturas de 

Angola e do Brasil”. A ideia de fazer um sarau surgiu por influencia da disciplina Criação Literária 

– O Poema, ministrada pela Prof.ª Lívia Natália, no curso de Letras, em 2012; porém, só se 

concretizou dois anos depois 

Para os encontros há uma programação previa para viabilizar a participação de convidados 

que dialoguem sobre temáticas de interesse do sarau, todavia há também espaço destinado ao recital 

dos poetas presentes que desejem apresentar. Como formas de divulgação são utilizados informes 

através da internet (Facebook e Blog). As duas mulheres que participam da organização da 

atividade (Gonesa Gonçalves e Lidiane Ferreira) são poetas, porém, além delas, foram citados 

outros nomes de mulheres poetas que já participaram do evento, dentre elas estão Luz Marques 

Geisla Abreu, Caroline Lima, Gabriela Souza, Rosângela Muniz, Varenka de Fátima, Conceição 

Ferreira e outras.  

 
47As informações referentes ao Sarau Enegrescência que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em dezembro/2015. 
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Enegrescência, palavra que dá nome ao sarau tem origem em um livro de poemas de David 

Gomes, lançado em 2013. A partir disto, por sugestão de GuellwaarAdun, da editora Ogun’s 

Toques, foi criado o Projeto Enegrescência do qual faz parte o sarau com o mesmo nome. Segundo 

os organizadores, o termo “enegrescência”, nada tem de relação com o essencialismo, mas diz 

respeito a uma ação contínua de enegrecer os espaços de poder, buscando a adoção de valores 

civilizatórios africanos e afro-brasileiros como importantes elementos na tentativa de trazer um 

novo projeto de sociedade pautado na valorização dos saberes e vivências africanas e afro-

brasileiras, sem excluir os saberes de origem européia, sem hierarquizá-los, no entanto, porém 

pondo em evidencia conflitos existentes nessa dinâmica.  

Há também para este sarau a dificuldade de lidar com a falta de recursos financeiros para 

divulgação e obtenção de equipamentos de som. Além disso, em algumas ocasiões a data do sarau 

precisa ser remanejada, uma vez que o espaço onde é realizado é cedido e a instituição necessita 

do mesmo para a realização de outras atividades. Contudo, são conquistas apontadas pelo grupo a 

criação de um espaço de discussão e divulgação da literatura e da cultura negra e africana, que se 

faz também um espaço educativo e reflexivo, o lançamento de livros, recitais poéticos, exposições 

artísticas, além da promoção de diálogos com personalidades ligadas à temática. No geral, a 

recepção do público é positiva. 

2.1.4 Entre o Sarau e o institucional: quando a voz da periferia ecoa no centro 

Os saraus que aparecem nesse item apresentam relação direta com uma 

organização/instituição. No primeiro, os organizadores autônomos, utilizam o espaço de uma 

famosa livraria de Salvador; o segundo está vinculado a um estúdio de música e produção de 

eventos de propriedade dos organizadores. Logo, embora configurem saraus nos mesmos moldes 

que os demais apresentados, a necessidade de apresentá-los em sessão separada foi para evidenciar 

uma possível interferência, mesmo que subliminar das organizações/instituições às quais estão 

vinculadas na dinâmica da atividade. 

Sarau da Sereia48 

O Sarau da Sereia teve duração de um ano, suas atividades foram iniciadas em janeiro de 

 
48As informações referentes ao Sarau da Sereia que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em novembro/2015. 
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2014 e encerradas em Janeiro de 2015. Seus fundadores foram Osmar Machado Jr. (Tolstói), 

MôMaiê, Tuca Costa e Déi Ferreira. O nome foi escolhido inspirado na localidade onde o sarau era 

realizado, o Morro da Sereia, no Rio Vermelho.  

Os organizadores eram artistas e possuíam um estúdio de ensaio e eventos. Foi desses 

encontros que surgiu a idéia de fazer um sarau. Sua freqüência era mensal, e havia uma divisão na 

programação, pois parte era dedicada para as crianças e parte para os adultos. Tratava-se de um 

sarau de música e poesia, então os músicos tocavam enquanto as poesias eram declamadas. 

Utilizavam divulgação impressa e também virtual. MôMaiê, que é musicista, cantora, compositora 

e arte-educadora era a única mulher que compunha o grupo de organizadores. No entanto várias 

mulheres participavam do sarau declamando poesias, foram citados os nomes de TaíssaCazumbá e 

Luz Marques. 

A falta de recursos financeiros foi apontada como dificuldade encontrada, em 

contrapartida, a promoção do contado das crianças com o universo da poesia foi citada como uma 

grande conquista. Embora recepção do público fosse ótima, na visão dos organizadores, poucas 

pessoas da comunidade iam prestigiar, a maioria era de fora. O encerramento das atividades do 

Sarau da Sereia teve como motivo a desarticulação dos organizadores e entrega do espaço onde o 

evento era realizado. 

 

Sarau Fala Escritor49 

O Sarau Fala Escritor teve inicio em 09 de agosto de 2009, foi fundado por Leandro de 

Assis, 35 anos, graduado em história, bombeiro militar; Valdeck Almeida de Jesus, 49 anos, 

graduado em comunicação social, funcionário público federal; Renata Rimet, 45 anos, graduada 

em administração, professora e Carlos Souza, 36 anos, graduado em comunicação social, professor. 

O idealizador da atividade foi Leandro Assis que trabalhava na Livraria Saraiva do Salvador 

Shopping e percebeu que diversos eventos eram realizados no espaço, assim propôs a realização 

de um sarau.  

No segundo sábado de cada mês, o sarau era realizado inicialmente nas livrarias Saraiva 

do Salvador Shopping e do Shopping da Bahia, porém, posteriormente passou a acontecer somente 

no segundo. O que se pretende com o evento era a criação de um espaço no qual qualquer pessoa 

 
49As informações referentes ao Sarau Fala Escritor que constam nesse capítulo foram obtidas através da aplicação de 

questionário, respondido em outubro/2015. 
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pudesse declamar, recitar, ler poemas ou textos, fazer canja musical, apresentar sua arte, seja 

pintura, dança, teatro, circo etc.  

A organização é feita previamente, os atuais coordenadores do projeto (Valdeck Almeida 

de Jesus, Carlos Souza, Jorge Baptista Carrano e Luiz Menezes de Miranda), discutem uma 

programação que visa contemplar escritores lançando ou relançando livros, exposição de arte, 

palestra relativa ao mundo do livro e da leitura, canja musical etc. Os convites aos escritores ou 

coletivos de cultura são feitos e agendados com três meses de antecedência e divulgados na mídia. 

Para a divulgação é elaborado um release que é enviado para contatos de mídia (jornais impressos, 

jornais on-line, sites de notícias, Agenda Cultural do Estado da Bahia, TV, rádios, listas de e-mails, 

redes sociais, blog do Fala Escritor,etc.) 

O sarau tem duração de aproximadamente 3 horas, das 18 às 21h, e é distribuído de forma 

intercalada com recitais e apresentações agendadas alternadamente. Todos os poetas presentes têm 

direito ao uso do microfone, para recitar, declamar, fazer leitura de textos ou simplesmente passar 

um recado ou anunciar um evento. O público é assíduo, temos pessoas que estão em todas as 

edições e também há público que aparece esporadicamente ou apenas para apresentações de 

determinados artistas 

Atualmente, não há mulheres na organização da atividade, porém inúmeras poetas 

recitam, dentre elas estão: Vera Passos, Varenka de Fátima Araújo, Audelina Macieira, Conceição 

Castro, Conceição Ferreira, Tina Tude, Kátia Borges, Mariana Paiva, Renata Rimet, Clara Maciel, 

Cymar Gaivota, Milica San etc. 

Como dificuldades foram sinalizadas a falta de patrocínio, falta de equipamentos de som 

próprios, falta de apoio na divulgação do evento e ajuda na arrumação da sala onde acontece o 

sarau, etc. E como conquistas foram citadas a projeção de vários poetas e escritores que se 

apresentam no evento, divulgação do nome e trabalho dos participantes, ocupação de um espaço 

na cena cultural da cidade, criação de evento calendarizado que está inserido na agenda literária de 

Salvador, publicação de dois livros com os organizadores e frequentadores do Fala Escritor 

(lançados na Bienal do Livro de São Paulo e no Salão do Livro e da Imprensa de Genebra/Suíça). 

Dos cerca de trinta e sete saraus identificados em Salvador durante a pesquisa, quinze 

aceitaram contribuir com essa pesquisa. Desse total, oito são realizados em comunidades 

periféricas e por iniciativa de moradores da região, três acontecem dentro de campus universitários 

(tanto na UFBA, quanto na UNEB), dois deles, embora estejam na periferia e/ou em regiões com 
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população de baixa renda, são resultados de vivências acadêmicas e os dois últimos acontecem em 

regiões centrais da cidade. Na maioria deles ou em quase todos verificamos a presença da 

modalidade do microfone aberto, como ou sem necessidade de inscrição prévia. Do mesmo modo, 

a interlocução com outras modalidades artísticas a exemplo da musica, dança, pintura, teatro, 

dentre outros, se faz presente nesses eventos.  Outro aspecto característico dessas atividades é a 

realização de debates sobre temas diversos, geralmente com a presença de convidados. É nesse 

campo que atuam as poetas, cujos textos constituem o corpus dessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AS MULHERS NOS SARAUS: ROMPENDO SILENCIAMENTOS 

A organização de saraus nas periferias soteropolitanas cresceu bastante nos últimos anos. 

Esse fato comprova a excelente recepção do público, tanto daqueles oriundos dessas comunidades 

ou como os que vêm de outros espaços da cidade para prestigiar os eventos. Essas atividades 

também funcionam oportunidades para a divulgação da produção cultural da periferia 

soteropolitana ao tempo em que são, também, espaços de lazer e socialização. Além disso, 
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possibilitam a formação de vínculos, pertencimentos e auxiliam na constituição de redes de 

militância.  

Embora a participação de mulheres seja bastante expressiva ela ainda é menor do que a 

quantidade de homens, tanto como espectadoras quanto como poetas. Inúmeros podem ser os 

fatores que determinam esse fenômeno, alguns deles podem ser a dificuldade de acesso em razão 

da precariedade do transporte público e da violência urbana, já que a maioria dos eventos ocorre à 

noite ou final da tarde; pelo próprio costume ou tradição que torna a mulher mais voltada para o 

lar e atividades domésticas, limitando o seu acesso a espaços públicos; pelo hábito de não se 

expressar, equivocadamente fomentado pela cultura machista na forma de timidez ou recato, dentre 

outros. Todavia, sem dúvida, é crescente a presença desse público. 

A maioria dos saraus adota a dinâmica do microfone aberto o que quer dizer que todos e 

todas têm liberdade para recitar quando desejaram e o que desejaram, sem qualquer seleção prévia. 

Esse formato potencializa e amplia as possibilidades de participação das mulheres, pois afasta o 

risco de exclusão por qualquer fator. Essa modalidade pode ter contribuído para o considerável 

crescimento da presença de mulheres negras na cena dos saraus declamando poesias autorais, desde 

o início da pesquisa.  

Integrantes de grupos mistos de poesia, como é o caso do Grupo Ágape e Grupo de Poesia 

Resistência Poética, ou mesmo autoras independentes, que através da poesia e da performance 

sistematizam discursos acerca de vivência de mulheres negras moradoras de periferias, 

contemplando em seus textos questões de gênero, raça, classe e suas intersecionalidades ocupam 

as cenas dos saraus e incitam debates em torno das demandas apresentadas em suas poesias. 

Os organizadores dos saraus consultados, em sua maioria homens, indicaram 

aproximadamente trinta e sete mulheres poetas (negras ou não negras) e destacaram que a 

significativa participação de mulheres nos saraus tem fomentado reflexões e discussões do interesse 

desse grupo. Além disso, por vezes, as poesias conseguem aproximar pessoas alheias a tais questões 

de forma a promover proposições de mudanças de posturas, vislumbrando novos posicionamentos 

que respeitem a diversidade de gênero e raça e a transformação da desigualdade socioeconômica 

manifestada na divisão de classes sociais. 

Além dos textos propriamente ditos, que constituem o corpus desse trabalho, outros 

aspectos merecem atenção no que diz respeito à apresentação das poetas. Preciso considerar aqui 

a performance,  mesmo que de forma breve, pois, embora não seja objeto de analise nesse estudo, 
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guarda em si vários significados e auxiliam a compor os significados que emergem dos textos 

quando declamados em público. Isto porque seus corpos (cabelos, nariz, traço faciais, cor da pele, 

características físicas), a estética (vestimenta, adereços, penteados), a entonação de suas vozes 

(gritos, brados, desabafos, imposições, silêncios), tudo isso, em conjunto com a textualidade da 

poesia constroem significados e alimenta um contra-discurso que combate a ideia da existência de 

uma mulher universal altamente difundida em alguns espaços. A perfomance transmite mensagens 

sobre os sujeitos, suas origens, sua religiosidade, suas escolas políticas, são marcadas por símbolos 

inscritos na corporeidade que no texto em ato transmite a ideologia em que se fundamenta. 

O fato é que por meio da performance (poesia e ato) as poetas negras da periferia 

apresentam para toda a comunidade demandas que afetam suas vidas, a partir de suas experiências 

que, apesar de parecerem individuais, alcançam uma dimensão coletiva. E, por sua vez, 

contemplam sujeitos ligados por histórias de vida e origem semelhantes compondo um grupo 

vulnerável. Desse modo, a participação dessas mulheres nos saraus se faz engajada e promove o 

rompimento de uma série de silenciamentos impostos pelo racismo, machismo e também pela 

exclusão social, por isso constitui um instrumento de afirmação e luta política. 

3.1 Satisfação e Máximo Respeito!50 

Uma breve apresentação de cada poeta que aceitou colaborar com a pesquisa51 antecede o 

estudo dos temas por elas discutidos. As características aqui resumidas não dão conta da 

complexidade da existência dessas mulheres-negras-periféricas, mas nos permite perceber um 

pouco de suas trajetórias e aponta caminhos que as conectam com os temas abordados em versos. 

Andreia Cairo52 

Andreia Silva Cairo de Matos, ou somente Andreia Cairo, como costuma utilizar; possui 

36 anos; se autodeclara negra; é solteira; graduada em Serviço Social, formou-se em 2016 pela 

Universidade Federal da Bahia. Até 2017 a única forma de veiculação de suas poesias era pela 

 
50 “Satisfação” e “máximo respeito” são gírias utilizadas nas periferias para cumprimentar pessoas; a primeira 

geralmente é utilizada para demonstrar prazer em conhecer ou encontrar e a segunda para declarar nutrir admiração e 

respeito por alguém/algo. A escolha por utilizar esse fragmento para dar título a esta seção é, justamente, para dialogar 

com a linguagem periférica, uma vez que aqui as poetas estão sendo apresentadas. 
51 A descrição das autoras aqui apresentada foi elaborada com base em questionários respondidos pelas poetas, todavia 

os textos foram disponibilizados para as mesmas em junho/2017 para que pudessem atualizar informações, essa foi a 

última atualização feita em seus perfis. 
52 Texto elaborado com base em questionário respondido em maio/2016. 
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internet em sua página no Facebook e nos saraus que participava quando recitava de forma tímida, 

tentando esconder o nervosismo denunciado no aparente tremor das mãos. Teve sua primeira 

publicação em livro na antologia “O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada”. Andreia 

Cairo mora no bairro de Castelo Branco, é frequentadora assídua do Sarau do JACA e gosta de 

escrever sobre temas relacionados à questão racial, capitalismo e exclusão social. 

Poeta: Andreia Cairo 

Título Assunto 

Aqui jaz Imposição de padrões 

A invisibilidade Negra Preconceito 

Tempo Perdido Imposição de padrões 

Que mundo Capitalismo 

Eu vivo Segurança Pública 

E mais dois pretos se foram Violência Policial 

Quadro1: Poesias de Andreia Cairo  

Bethânia Souza53 

Bethânia Alves Pereira de Souza, também conhecida como Bethe; possui 21 anos; é 

solteira; autodeclarada negra; possui dupla morada, pois se divide entre os lares materno e paterno, 

em Cajazeiras 6 e Caminho de Areia, respectivamente. É estudante de Filosofia na UFBA, faz parte 

do JACA - Juventude Ativista de Cajazeiras e é uma das organizadoras do sarau realizado pelo 

grupo. Bethânia Souza, geralmente, recita nas edições do Sarau do JACA; ela é autora de poesias 

e contos. Sua experiência com a escrita e criação literária teve início aos 7 anos, dos 14 e 17 anos 

teve um blog onde divulgava suas produções. Participou de publicação do IFBA – Instituto Federal 

da Bahia, com um texto sobre o escritor itaparicano, João Ubaldo Ribeiro. A forma mais comum 

de divulgação de sua produção é por meio dos saraus ou entre amigos em espaços de socialização, 

pois, atualmente, não as tem divulgado virtualmente, somente de forma oral quando declama. Gosta 

de escrever sobre temas diversos a exemplo da política, desigualdade social, opressões, etc, mas 

também sobre o amor e a vida.  

Poeta: Bethania Souza 

Título Assunto 

Poesia da Resistência Pertencimento Racial 

Resistência Luta 

Olhares Preconceito 

 
53 Texto elaborado com base em questionário respondido em outubro/2016. 
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Quadro 2: Poesias de Bethânia  Souza 

Bruna Silva54 

Bruna Suelen Gonçalves da Silva também é conhecida como Bruna Silva ou somente 

como Bruninha, a poetisa autodeclarada negra possui 16 anos; é também cantora e adolescente 

monitora do Projeto Vozes da Cidade; é solteira, está cursando o Ensino Médio, mora no bairro do 

Uruguai. A poeta recitou pela primeira vez no Sarau JACA de Poesia e desde então não parou mais 

de escrever e declamar. Passou a recitar em outros espaços da cidade, saraus e também no interior 

dos coletivos que fazem o transporte público em Salvador, esses também são os locais de 

divulgação de seus poemas além das redes sociais. Bruna Silva foi a vencedora do o II Slam das 

Minas-BA55, edição 2017. Racismo, genocídio da juventude negra, abuso de poder dos policiais e 

cabelo são os temas que costumam dar corpo as suas poesias. 

Poeta: Bruna Silva 

Título Assunto 

Para Luana Extermínio do povo negro 

Minha Luta Racismo 

 Quadro 3: Poesias de Bruna Silva 

Carol Xavier56 

Caroline Xavier de Almeida, ou somente Carol Xavier como se apresenta, tem 18 anos, se 

autodeclara negra; é solteira, mora no bairro de Sussurana, possui ensino médio completo e 

participa do CRIA - Centro de Referência Integral do Adolescente57. A autora integra o Grupo 

Ágape e teve poemas autorais publicados em dois livros, "A poesia cria asas", antologia poética do 

grupo Ágape, e "Premio Literário Galinha Pulando 2014”58. Como veículo mais comum para 

divulgação de suas poesias, ela adota os encontros culturais dos quais participa, especialmente os 

saraus. Para ela, a poesia é usada como forma de protesto e desabafo, então ama escrever sobre 

negritude, empoderamento, mulher, intolerância religiosa, educação, violência, amor. Ela declara 

ter como inspiração Elisa Lucinda, Sergio Vaz, Gleice Souza e Joyce Melo. Carol Xavier foi 

 
54 Texto elaborado com base em questionário respondido em dezembro/2016. 
55 O Slam das Minas será tratado em maior profundidade em outro tópico deste capítulo.  
56 Texto elaborado com base em questionário respondido em abril/2016 
57 O CRIA é um projeto realizado no teatro do Pelourinho; além de aulas de teatro, envolve também conscientização 

cultural. A poeta participa, atualmente, de um espetáculo que tem como tema exploração sexual. 
58 Ambos organizados pelo jornalista, poeta, editor e escritor Valdeck Almeida. 
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vencedora do Slam da Onça 2014. 

Poeta: Carol Xavier 

Título Assunto 

Meu Black agride Cabelo 

Família sem auxílio Exclusão social/ Pobreza 

Abençoa Senhor Exclusão social/ Pobreza 

Quadro 4: Poesias de Carol Xavier 

Fabiana Lima59 

Fabiana Lima, já morou no bairro Arraial do Retiro, mas atualmente reside em Sussuarana; 

é poetisa negra, faz parte do grupo de poesia Resistência Poética, tem 21 anos, está cursando a 

graduação em enfermagem. Nas suas poesias costuma retratar a desigualdade racial e social, 

discute também o machismo. A poeta declara que suas escritas têm como objetivo conscientizar a 

população em geral sobre tais as problemáticas. Sua produção é divulgada através da declamação 

nos saraus, nos coletivos e através do livreto de fabricação própria do grupo de poesia do qual é 

integrante. Participou da antologia “O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada”. O 

nome de Fabiana Lima foi citado por organizadores de diversos saraus da cidade o que mostra que 

a poeta costuma transitar bastante por esses espaços. Ela venceu em Slam da Onça no ano de 2015, 

uma batalha de poesia promovida anualmente pelo Sarau da Onça. Em janeiro de 2017 ganhou o 

2º lugar do SlamBR, uma batalha de poesia com concorrentes de várias localidades do Brasil. Ela, 

juntamente com Dricca Silva, Ludmila Laísa e Jaqueline Nascimento, organizam o Slam das 

Minas-Ba. 

Poeta: Fabiana Lima 

Título Assunto 

Estereótipo Mulher 

Feminismo Contundente Feminismo 

Afirmativa Mulher negra 

Convocação Luta 

 

 

 

Faço Poesia Marginal Literatura Marginal 

Rafael da Silva Lima Extermínio da juventude negra 

Mulher Solidão da mulher negra 

Quadro 5: Poesias de Fabiana Lima 

 
59 Texto elaborado com base em questionário respondido em janeiro/2016. 



82 

 

Gleise Sousa60 

Gleise Sousa, 23 anos, se autodeclara negra; é solteira; concluiu o ensino médio; mora em 

Sussuarana; é feminista negra; produtora do Sarau da Onça e poetisa do Grupo Ágape. A autora, 

no passado, raramente recitava nos saraus; mas isso mudou, atualmente, ela não somente cria como 

também recita seus poemas; Gleise Sousa tem poemas publicados nas antologias do Sarau da Onça: 

“Poesias Quebradas De Quebrada” e “O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada” e 

também no Livro do Grupo Recital Ágape, cujo nome, inclusive, é o mesmo de uma poesia da 

autora intitulada a “A Poesia Cria Asas”.  A maioria dos escritos de Gleise não são divulgados, 

somente algumas são publicadas em redes sociais e outros ganham vida através das vozes dos 

poetas do Grupo Ágape. Ela costuma trazer para os seus textos o que vive e sente, tem como 

inspiração/incentivo sua vivência de mulher, negra e periférica.  Para a autora, escrever é uma 

forma de encontrar consigo; é bater de frente com suas inquietações internas e depois com o mundo 

exterior, ela cita Nina Simone: “Como ser artista e não refletir a sua época?” e afirma que se sente 

refletindo sobre o lugar de onde vem/está, mas antes disso, sobre como é ser ela nesse lugar e 

acredita que é daí, dessa relação que se origina a identificação das pessoas. A poeta costuma 

escrever sobre racismo, machismo, violência policial, entre outros temas que são constantemente 

visíveis "do lado de cá"61. 

 

Poeta: Gleise Sousa 

Título Assunto 

A cor do pecado Pertencimento racial 

Quando finalmente caiu a venda Racismo 

Transição de pensamento Cabelo 

Auto de Resistência Violência Policial 

A Saúde Saúde Pública 

Ouço Gritos Violência 

Quadro 6: Poesias de Gleise Sousa 

Jan Góes62 

Seu nome é Jancleide Góes, mas utiliza somente Jan Góes, tem 27 anos, autodeclarada 

preta, mora em Paripe, é professora e está cursando o doutorado em Língua e Cultura; sua pesquisa 

 
60 Texto elaborado com base em questionário respondido em janeiro/2016. 
61A autora usa a expressão “o lado de cá” para referir-se ao contexto em que vive, logo, esse termo guarda uma 

dimensão social, racial, econômica e política. 
62 Texto elaborado com base em questionário respondido em janeiro/2016. 
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é sobre estéticas negras da afro diáspora. Começou a escrever aos 12 anos e criou um blog aos 16 

anos. Tem inúmeros poemas escritos, porém a maior parte deles ainda é inédita; costuma divulgar 

suas produções nos saraus ou no antigo blog63. Hoje, escreve sobre feminismo e o amor da mulher 

a própria mulher, ao seu corpo. Sangue, corpo, fragmentos, olhar, desejos e pedaços passaram a ser 

para a autora palavras-chaves. Em novembro de 2016, teve seu primeiro poema publicado em livro, 

na Coletânia Enegrescência, sob a curadoria da editora Ogum’s Toques. 

Poeta: Jan Goes 

Título Assunto 

A profundidade do rasgo Racismo 

O lugar Violência Policial 

Quadro 7: Poesias de Jan Goes 

Joyce Melo64 

Joyce Melo Matos costuma se apresentar como Joyce Melo, tem 18 anos, se autodeclara 

negra, é estudante de jornalismo, mora em Sussuarana; é integrante do Grupo Recital Agápe e 

participa com freqüência do Sarau da Onça. Tem poemas publicados nos livros “Poesias Quebradas 

De Quebrada” e “O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada”, ambos, publicações do 

Sarau da Onça, e também participou da antologia di do Grupo Recital Ágape, de nome “A Poesia 

Cria Asas”. A poeta costuma apresentar sua produção em escolas, faculdades, instituições, ônibus 

e saraus, essa é a principal forma de divulgação, além de publicações feitas na página Grupo Ágape 

no Facebook. Joyce Melo possui uma produção com temática bastante ampla, observa vários 

aspectos da realidade social, sua escrita é diversificada contempla desde a crítica ao sistema 

educacional até poemas românticos, porém os temas sobre os quais mais gosta de escrever são 

feminismo negro e genocídio do povo negro.   

Poeta: Joyce Melo 

Título Assunto 

Ruim é seu preconceito Cabelo 

Sou mais Homem que machistas Machismo 

Falo de Nós Escravidão 

Descaso Educação 

Quadro 8: Poesias de Joyce Melo 

 
63Refere-se ao blog http://sopadeletrascomfarinha.blogspot.com.br, que atualmente está desativado. 
64 Texto elaborado com base em questionário respondido em dezembro/2015. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsopadeletrascomfarinha.blogspot.com.br%2F&h=ATMq-g67xFZXhQEMuEsTf8XPOFCOi8sS-TOv3_fSWP7xXVrY2egQofV2XpIHP6Ux4Yg6W-qwOI4Bqh84Vxr_AeEmDE_1jG0gzpskDeJ5gbGL1m7Ex8fdTAwuoAfqUbRgc-ZwpQim4WuK


84 

 

Juliana França65 

Juliana França Lima tem 19 anos, autodeclarada negra, é estudante de psicologia, reside 

em Cajazeiras e frequenta o Sarau do JACA. A poeta, também conhecida como Juh França, 

pretende, em breve, lançar uma obra autoral. Geralmente, expõe suas poesias em palestras, saraus 

e eventos; no passado, raramente, utilizava as redes sociais pelo fato de ainda não as ter registrado, 

mas com o passar do tempo deixou de ter tanta preocupação com a questão do registro, pois gosta 

de ver outras pessoas recitando suas poesias, acha maravilhoso essa difusão. Durante o ensino 

médio, Juliana organizava no Colégio Estadual Ana Bernardes, escola pública em que estudava 

momentos de debates e atividade com os estudantes de outras séries sobre racismo e desigualdade 

social. Atualmente participa do grupo “Coletivo ZeferinaS” que, tendo a poesia como principal 

instrumento, discute questões relacionadas a gênero, raça e diversidade e promove debates, 

encontros e intervenções artísticas sobre esses temas; tem associado poesias a músicas e feito um 

trabalho com ambas. Em 2017, a poeta foi a campeã do Slam da Onça e também do Slam BA, 

participou do Slam BR representando a Bahia e foi uma das finalistas. A autora gosta de escrever 

sobre a vida, a realidade do negro, das mulheres, política e ama falar sobre cabelo. A poeta diz que 

também faz poesias de amor porque acha necessário e “ninguém é de ferro”.  

Poeta: Juliana França 

Título Assunto 

Empoderamento Cabelo 

Ao Sarau Poesia 

Ao JACA Sarau 

Quadro 9: Poesias de Juliana França 

LaiaraMainá66 

Laiara Mainá tem 21 anos; se autodeclara negra; é estudante do curso de Direito; moradora 

de Sussuarana; solteira; no passado, foi integrante do Grupo Ágape. A autora tem textos publicados 

no livro “A Poesia Cria Asas”. Além disso, possui poemas veiculados na Internet, especialmente 

na página do Facebook do Grupo Ágape. Ela costuma declamar em saraus, eventos, no interior de 

ônibus, etc... Laiara Mainá considera os versos como espelho da alma, por isso, entende seus 

poemas como uma transcrição de tudo o que sua alma está cheia. Normalmente escreve sobre 

 
65 Texto elaborado com base em questionário respondido em dezembro/2015. 
66 Texto elaborado com base em questionário respondido em janeiro/2016. 
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identidade negra, autoafirmação e educação como método de solução para o fim da desigualdade. 

Poeta: Laiara Mainá  

Título Assunto 

Mulher Mulheres 

Nossa Luta Negligência do Estado 

Quadro 10: Poesias de Laiara Mainá 

Lane Silva67 

Aislane Silva ou Lane Silva, como costuma ser chamada, tem 18 anos, mora em 

Sussuarana, é solteira, autodeclarada negra; concluiu o ensino médio; é poeta, fotografa e arte 

educadora; integra o Grupo Ágape. Desde criança, com 7 ou 8 anos escrevia versos, principalmente 

para sua mãe; aos 14 anos ingressou no Ágape, conheceu a literatura marginal e se encantou 

mergulhando no universo da poesia. Lane Silva recita em saraus, eventos, em  ônibus, também tem 

poesias publicadas em livros (“Poesias Quebradas De Quebrada” e “A Poesia Cria Asas”), 

impressos alternativos68 e na internet, esses são o meios que utiliza para a divulgação de suas 

poesias. A autora tem como referência e inspiração seus “irmãos de rua e de luta” como, por 

exemplo, Evanilson Alves, Joyce Melo, Rilton, Dricca Silva, Fabiana Lima, dentre outros. Para a 

autora a poesia é um grito, um espaço de liberdade, de busca por transformação social; seu texto é 

um caminho para superar o desrespeito, desvalor e o desafio de ser posta a prova todo o momento 

por ser mulher negra nessa sociedade. Portanto, poesia é militância para levar a vários espaços 

(família, trabalho, entre amigos, etc...). Ela gosta de escrever sobre temas diversos tais como 

feminismo negro, políticas públicas, racismo e juventude e declara perceber um amadurecimento 

em sua escrita que é resultado do aprendizado e formação que acessou no que ela chama de 

faculdade rua (a rua, os coletivos que participa, etc...) e não na escola ou em espaços formais de 

aprendizagem. 

Poeta: Lane Silva 

Título Assunto 

Encrespada Cabelo 

Preta Consciente Padrões televisivos 

Eterna Utopia Lutas da comunidade negra 

Pensar com a alma Literatura Marginal 

 
67 Texto elaborado com base em questionário respondido em fevereiro/2016. 
68 Livreto de fabricação própria do Grupo de Poesia resistência Poética. 
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Quadro 11: Poesias de Lane Silva 

Ludy Borges69 

Ludimila Borges Carvalho, conhecida como Ludy Borges, possui 29 anos, solteira, 

autodeclarada negra, moradora de Cajazeiras, é graduada em Gestão de RH. A autora costuma 

publicar seus escritos em sua página no Facebook, as redes sociais são o veículo mais potente e 

utilizado para a difusão de suas poesias. Ludy também costuma recitar em saraus. A poeta teve 

textos publicados em “Poesias Quebradas De Quebrada” e “O Diferencial da Favela: poesias e 

contos de quebrada”, ambos publicações do Sarau da Onça. Segundo a autora, ela não escreve com 

tanta frequência, mas a temática que aborda está sempre voltada para a da estética da mulher negra 

como ato político. 

Poeta: Ludy Borges 

Título 

 

Assunto 

Ei menina! Cabelo 

Acordo. Me afirmo. Afirmação identitária 

Deixa meu cabelo em paz Cabelo 

Black Power, sim! Cabelo 

Quadro 12: Poesias de Ludy Borges 

Maiara Silva70 

Maiara dos Anjos Silva ou Maiara Silva, como costuma se apresentar, tem 22 anos, 

autodeclarada negra, mora em Sussuarana, concluiu o ensino médio; é escritora, atriz, 

percussionista, capoeirista, jovem dinamizadora, mobilizadora cultural e candomblecista. A autora 

é integrante do Grupo Recital Ágape, declama em saraus, instituições, escolas, faculdades, praças, 

coletivos, entre outros espaços. Ela tem poesias publicadas nos livros “O Diferencial da Favela: 

Poesias Quebradas De Quebrada” e “O Diferencial da Favela: poesias e contos de quebrada”, e 

também em “A Poesia Cria Asas”. Além disso, faz publicações na rede social – Facebook. Maiara 

Silva costuma escrever sobre os seguintes temas: empoderamento da mulher negra, periferia, 

educação, autoestima e origem. A poeta venceu a 2ª edição do Slam da Onça 2017. 

 

Poeta: Maiara Silva 

Título Assunto 

Símbolo de Resistência  Afirmação identitária 

 
69 Texto elaborado com base em questionário respondido em dezembro/2015. 
70 Texto elaborado com base em questionário respondido em dezembro/2015. 
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Identidade negra Autoafirmação 

De preta  

Mulher  

Quadro 13: Poesias de Maiara Silva 

Sil Kaiala71 

Silvia Adriana Dias Santana é Sil Kaiala, esse é o nome utilizado em suas poesias, possui 

35 anos, autodeclarada negra, rapper, solteira, reside em Brotas, está cursando Serviço Social. A 

poeta costuma recitar quando participa de algum sarau, mas também divulga seus poemas em livros 

e na internet, que são os meios mais comuns para a sua publicação. Fez parte das coletâneas 

“Perifeminas II – Sem Fronteiras” e “O diferencial da favela - Poesias quebradas da quebrada”. 

Além disso, a autora possui um blog no qual divulga sua produção72.  Sil Kaiala gosta de escrever 

sobre diversos temas, dentre eles estão suas vivências, suas angustias e negritude. Ela revela gosta 

de brincar com as palavras e também escreve poemas eróticos. 

 

Poeta: Sil Kaiala 

Título Assunto 

Sou Neguinha Beleza negra 

Nativa da Favela Periferia 

Quadro 14: Poesias de Sil Kaiala 

O quadro abaixo sintetiza os dados obtidos por meio dos questionários aplicados. Fica 

evidente que todas as poetas apresentaram resposta idêntica para os quesitos cor/raça e estados 

civil, pois ambas responderam com negra e solteira, respectivamente aos quesitos. No que diz 

respeito à idade há uma variação que estabelece uma faixa etária que compreende 16 anos (menor 

idade) a 36 anos (maior idade). Do mesmo modo, o quesito escolaridade/formação revela uma 

diversidade de experiências formativas pois aparecem tanto aquelas que concluíram o ensino médio 

e/ou superior como também estudantes de nível médio, superior e doutorado. Quanto aos locais de 

moradias, vários bairros são mencionados, todavia, Sussuarana e Cajazeiras são os que mais 

aparecem. Cabe destacar também que, conforme expressam as poetas em suas respostas aos 

quesitos, para todas elas a experiência com a poesia se iniciou fora dos espaços formais de 

 
71 Texto elaborado com base em questionário respondido em janeiro/2016. 
72Palavras rimadas é o blog ao qual a poeta faz referência. Disponível em: http://palavrasrimadas.blogspot.com.br/ 

http://palavrasrimadas.blogspot.com.br/
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aprendizangem. 

 

NOME 

 

IDADE 

 

COR/ 

RAÇA 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

BAIRRO 

 

ESCOLARIDADE/FORMAÇÃO 

Andreia Cairo 36 Negra Solteira Castelo Branco Superior Completo (Serviço Social) 

Bethania Souza 21 Negra Solteira Cajazeiras/ 

Caminho de Areia 

Estudante (Filosofia) 

Bruna Silva 16 Negra Solteira Uruguai Estudante (Ensino Médio) 

Carol Xavier 18 Negra Solteira Sussuarana Ensino Médio completo 

Fabiana Lima 21 Negra Solteira Sussuarana Estudante (Enfermagem) 

Gleise Sousa 23 Negra Solteira Sussuarana Ensino Médio completo 

Jan Goes 27 Negra Solteira Paripe Estudante (Doutorando em 

Literatura e Cultura) 
Joyce Melo 18 Negra Solteira Sussuarana Estudante (Jornalismo) 

Juliana França 19 Negra Solteira Cajazeiras Estudante (Psicologia) 

Laiara Mainá 21 Negra Solteira Sussuarana Estudante (Direito) 

Lane Silva 18 Negra Solteira Sussuarana Ensino Médio completo 

Ludy Borges 29 Negra Solteira Cajazeiras Superior completo (Gestão de RH) 

Mariara Silva 22 Negra Solteira Sussuarana Ensino Médio completo 

Sil Kaiala 35 Negra Solteira Brotas Estudante (Serviço Social) 

Quadro15: Síntese dos dados das poetas obtidos através de questionário 

A produção poética não é peculiar da cultura européia. A cultura africana é oral e tem 

contos, narrativas e poesia. A literatura de cordel (narrativas em versos impressas em livrinhos que 

eram vendidos nas praças) e o hip-hop são exemplos de modalidades de produções com base em 

versos bastante difundidas no contexto da Bahia. Assim, a performance das poetas dialoga 

fortemente com características do movimento Hip-Hop que, segundo Lícia Barbosa, está ligado à 
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diáspora  africana e no caso brasileiro valoriza referências ligadas à cultura popular com destaque 

para a cultura negra. (BARBOSA, 2013)  

Embora meu interesse esteja voltado para o discurso, é importante destacar que as poesias 

apresentam estrutura poética mais aproximada de versos modernistas, cuja rima e métrica não são 

qualidades essenciais. No geral, utilizam linguagem popular e acessível, reproduzindo, por vezes, 

gírias, expressões e ditados populares. Seus textos estão voltados para as apresentações orais, por 

isso, em muitos casos, a transposição deles para a modalidade escrita acaba por descaracterizá-los. 

3.2 Onde as poesias levaram elas ou onde elas levaram as poesias? 

O perfil (quem são, de onde falam, para quem falam) das poetas nos dão pistas do alcance 

das produções construídas por elas. Vários espaços são ocupados pelas suas poesias e diversos 

meios utilizados para a sua difusão e socialização da temáticas abordadas em seus textos. O 

primeiro lugar que ganha destaque são os saraus, espaços abertos para a declamação nos quais por 

meio da perfomance as poetas fazem emergir discursos em torno do que é ser mulher, negra e 

moradora de periferia, tratados nesse trabalho em capítulo específico. Essa participação nos saraus 

se assemelha as apresentações feitas em eventos, congressos, seminários, porém, nesses casos, a 

convite dos organizadores e nem sempre remunerada, portanto, como nos saraus, gratuita. 

O segundo espaço também bastante citado é o interior dos ônibus. Para muitas poetas, 

recitar no interior do transporte público do município representa um auxílio financeiro, uma vez 

que, após as apresentações algumas pessoas contribuem com valores pela apresentação que foi feita 

(essa prática é muito comum entre os artistas de rua). Além da questão financeira, o ônibus tem um 

simbolismo muito grande, pois dentro dele é possível recitar para pessoas que se deslocam de um 

ponto a outro da cidade ampliando a difusão dos textos. 

 O terceiro espaço, e mais raro, é a publicação em livros, feito por editoras específicas que 

também sofrem de problemas financeiros. As grandes editoras ainda não se interessaram por essas 

publicações, daí somente cinco títulos foram mencionados como publicações em que figuravam os 

textos das postas, são elas: “Poesias Quebradas De Quebrada”, “O Diferencial da Favela: poesias 

e contos de quebrada”, “A Poesia Cria Asas”, “Perifeminas II – Sem Fronteiras” e Coletânea 

Enegrescência. Além deles, há um encarte produzido artesanalmente pelo Grupo de Poesia 

Resistência Poética que juntos constituem o nicho de publicações impressas.  

Outro espaço mencionado é o ambiente virtual, também bastante utilizado pelas poetas 
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para a divulgação de suas poesias, não só dos textos, mas também das performances, através de 

vídeos. Algumas mantém blogs, outras publicam em suas páginas pessoais nas redes sócias, 

especialmente Facebook, ou ainda nas páginas dos grupos nos quais estão inseridas e também em 

canais no Youtube. 

Merece destaque especial, nesse contexto, a prática dos slams e em Salvador, 

especialmente, o Slam das Minas-BA, evento recente, porem com forte impacto sobre a literatura 

marginal feita por mulheres negras em Salvador. Os slams são batalhas de poesias, nas quais vários 

poetas disputam declamando poesias autorais; um júri seleciona os melhores de cada edição e os 

vencedores de cada etapa disputam entre si uma final. Há um circuito de slams por vários estados 

do Brasil e uma competição no âmbito nacional – Slam BR – na qual os vencedores das seletivas 

regionais competem com o objetivo de escolher o representante do Brasil que por sua vez passa a 

participar de campeonatos internacionais representando o país. 

 O Slam da Minas-BA73 é uma batalha de poesia disputada somente por mulheres, 

acontece no Conjunto ACM, em Salvador. As organizadoras do Slam das Minas-BA são: Dricca 

Silva (poetisa, artista de rua, ativista cultural, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes); 

Fabiana Lima (poetisa, MC, artista de rua, produtora e ativista cultural, estudante de enfermagem); 

Jaqueline Nascimento (poetisa, cantora, compositora, produtora cultural e estudante de 

Humanidades) e Ludmila Laísa (atriz, grafiteira, poetisa, professora de dança, artista de rua e 

estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Artes). 

 

 
73 As informações sobre o Slam das Minas-Ba que constam nesse capítulo foram obtidas em entrevista realizada pela 

Revista Rever. Ver: OLIVEIRA, Henrique. Slam das Minas Bahia: Poesia negra, Periférica e Feminina. In: Revista 

Rever Online. Publicada em 03/09/17. Disponível em: https://reveronline.com/2017/09/03/slam-das-minas-bahia-

poesia-negra-periferica-e-feminina/ 
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Figura 1: Organizadoras do Slam das Minas-BA 

Da esquerda para a direita: Dricca Silva, Ludmila Laísa, Fabiana Lima e Jaqueline Nascimento 

Fotografia: Tamires Allmeida74 

 

A ideia de organizar o Slam da Minas- Ba surgiu quando Fabiana Lima foi pra São Paulo, 

em 2016, concorrer no Slam BR e percebeu que em Salvador a participação de mulheres na poesia 

marginal ainda era tímida. Em entrevista à Revista Rever Jaqueline Nascimento declara:  

Só tinha Fabiana participando dos Slams praticamente. Era um espaço muito 

masculino, em que as mulheres não se sentiam à vontade de participar, e quando 

ela trouxe a ideia de trazer o Slam, para mim, Jaqueline, foi muito bem vindo. É 

massa poder construir esse espaço, porque a gente percebe que muitas mulheres 

chegam, o nosso público é grande, tanto de pessoas para assistir como de mulher 

para competir. Percebemos que existe, sim, uma cena de mulheres na poesia. Mas 

que não participavam dos espaços, talvez por não se sentirem confortável o 

suficiente. Hoje conseguimos perceber que, em resposta a isso, há uma maior 

participação das mulheres nas outras competições de poesia, para além da 

exclusiva feminina. E também o que é escrito por essas mulheres que vão 

competir, elas fazem um recorte de mulher, de lésbica na sociedade e isso é 

importante. Em vários saraus que nós íamos isso não rolava, as meninas falavam 

enquanto periféricas, enquanto preta, e no Slam as meninas pautam, sou mulher: 

sou preta, vim de tal lugar, sou lésbica, sou bi, tipo, isso é muito importante, 

achamos que elas se sentem seguras de falar sobre essas coisas no Slam das Minas. 

(OLIVEIRA, 2017) 

A organização e realização do Slam das Minas-BA reforçou a participação de mulheres 

em outros slams e também em saraus e outros espaços, apesar de não ser a primeira iniciativa de 

 
74 Imagem disponível em: https://reveronline.com/2017/09/03/slam-das-minas-bahia-poesia-negra-periferica-e-

feminina/ 
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abertura para a declamação por mulheres, pois os saraus já tinham essa abertura, o fato de ser um 

evento voltado para mulheres acabou por garantir maior aceitação do público formado por 

mulheres. As organizadoras da atividade consideram-na bem sucedida e asseguram que alcançaram 

o principal objetivo que era “chamar as mulheres da cena de Salvador para recitar suas poesias” 

sempre com “autonomia e incentivo, com coragem para chegar no Slam das Minas e dar a ideia, 

ser a própria voz das vivências”. 

Neste capítulo apresentei de forma sintética quem são as mulheres negras que recitam nos 

saraus e em que outros espaços elas atuam. No próximo capítulo, os temas por elas trabalhados 

serão analisados com base na ADC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.“UM GRITO DE INSATISFAÇÃO”75: O QUE DIZEM OS VERSOS 

A escrita das mulheres negras que recitam nos saraus das periferias soteropolitanas pode 

ser compreendida como uma forma de romper silenciamentos e alienações, ou seja, pode ocupar o 

lugar de instrumento de luta. Isso, não só pela opressão e preconceito existentes, mas também pelo 

 
75 Faz alusão ao poema “A poesia cria Asas”, de autoria de Gleise Sousa. 
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fato de que escrever versos engajados e fazer com que eles sejam ouvidos é utilizar a expressão 

artística como aliada na luta pela transformação social.  

 A produção analisada nessa pesquisa se inscreve na zona de contato entre a literatura 

negra de autoria feminina e a literatura marginal. Os temas apresentados orbitam entre os eixos de 

gênero, raça e classe social que, por sua vez, se articulam e, através dos textos, discursos são 

formulados acerca do complexo mulher-negra-periférica. 

Então, se por um lado está a influência da vertente literária negra feminina ocupada em 

desconstruir identidades subalternizadas de mulheres negras dando lugar a outras identidades e, 

conforme ensina Conceição Evaristo (2005), por outro lado, está a literatura marginal que, 

conforme ensina Erica Peçanha (2008), está distante da produção considerada canônica por fatores 

como mercado, origem dos autores e questões abordadas. No caso em tela, as escritoras são 

mulheres negras e moradoras de periferias, portanto, têm origem em grupos marginalizados e, além 

disso, os textos têm como temática as peculiaridades de espaços e sujeitos considerados nas áreas 

marginais isto é, bairros situados em regiões marginais à cidade76. 

É desta aproximação que se origina a textualidade cuja característica mais marcante, além 

da autoria, é sua origem e espaços urbanos marginalizados e de maioria negra. Assim, respeitando 

as aproximações e peculiaridades inerentes a cada uma dessas vertentes, é possível estabelecer um 

paralelo entre a produção literária de mulheres negras que recitam em saraus da periferia 

soteropolitana e a perspectiva de discussão e luta defendida pelo movimento denominado de 

feminismo negro brasileiro. 

Há, em ambos os casos, um esforço por combater a manutenção das desigualdades e 

privilégios decorrentes das relações de gênero, mas sem deixar de considerar outros aspectos, a 

exemplo das dimensões racial e de classe que co-existem e interagem com a dimensão de gênero. 

De forma semelhante ao que propõe o feminismo negro brasileiro, que busca a ampliação da luta 

do movimento feminista de forma a atender especificidades de mulheres que foram inicialmente 

excluídas, os poemas contemplam outras variáveis, além do gênero para garantir visibilidade e 

respeito para com demandas de mulheres não brancas e de classes populares. 

É com este objetivo que vou trabalhar com esse material. Depois de analisar os cinquenta 

 
76 Embora reconheça as nuances da literatura negra nos textos analisados, entendo que a abordagem feita aqui está 

direcionada para a literatura marginal, uma vez que, por partir dos saraus de periferia quero enfatizar o seu local de 

produção e também porque percebo que se trata de uma literatura política, atual, conscientizadora, fortemente marcada 

pela oralidade, mas, principalmente porque é produzida às margens e reflete esse pertencimento. 
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e dois poemas das quatorze poetas identifiquei a abordagens de diversos assuntos, dentre eles: 

cabelo, violência policial, mulher, educação, saúde, maioridade penal, resistência negra, racismo, 

pobreza, exclusão social, dentre outros. Diante dessa diversidade, decidi agrupá-lo em três grandes 

grupos temáticos: identidade, resistência e denúncia. Assim os poemas foram classificados em 

grupos conforme a principal temática apresentada; o agrupamento, na forma dos quadros 

apresentados abaixo, se deu porque não se pretendia fazer o estudo de cada poema de forma isolada, 

mas sim o estudo de cada um dos três temas – identidade, resistência e denúncia – e da maneira 

como eles aparecem dentro do conjunto de poemas.  

IDENTIDADE 

Título Autora 

Ei menina! Ludy Borges 

Acordo. Me afirmo. Ludy Borges 

Deixa meu cabelo em paz Ludy Borges 

Encrespada Lane Silva 

Ruim é seu preconceito Joyce Melo 

Sou mais Homem que machistas Joyce Melo 

Aqui jaz Andréia Cairo 

A invisibilidade Negra Andréia Cairo 

Sou Neguinha Sil Kaiala 

Meu Black agride Carol Xavier 

Estereótipo Fabiana Lima 

Feminismo Contundente Fabiana Lima 

Símbolo de Resistência Maiara Silva 

Identidade negra Maiara Silva 

De preta Maiara Silva 

Mulher Maiara Silva 

A cor do pecado Gleise Sousa 

Mulher LaiaraMainá 

Nativa da Favela Sil Kaiala 
Quadro 16: Poemas classificados segundo o tema “Identidade” 

RESISTÊNCIA 

Título Autora 

Falo de Nós Joyce Melo 

Tempo Perdido Andréia Cairo 

Para Luana Bruna Silva 

Minha Luta Bruna Silva 

Poesia de Resistência Bethânia Souza 

Resistência Bethânia Souza 

Olhares Bethânia Souza 

A profundidade do rasgo Jean Goes 
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Afirmativa Fabiana Lima 

Convocação Fabiana Lima 

Faço Poesia Marginal Fabiana Lima 

Mulher Fabiana Lima 

Black Power, sim! Ludy Borges 

Quando finalmente caiu a venda Gleise Sousa 

Transição de pensamento Gleise Sousa 

Empoderamento Juliana França 

Ao Sarau Juliana França 

Ao JACA Juliana França 
Quadro 17: Poemas classificados segundo o tema “Resistência” 

DENÚNCIA 

Título Autora 

Preta Consciente Lane Silva 

Eterna Utopia Lane Silva 

Pensar com a alma Lane Silva 

Descaso Joyce Melo 

Que mundo Andréia Cairo 

Eu vivo Andréia Cairo 

E mais dois pretos se foram Andréia Cairo 

O lugar Jean Goes 

Família sem auxílio Carol Xavier 

Abençoa Senhor Carol Xavier 

Rafael da Silva Lima Fabiana Silva 

Auto de Resistência Gleise Sousa 

A Saúde Gleise Sousa 

Ouço Gritos Gleise Sousa 

Nossa Luta LaiaraMainá 
Quadro 18: Poemas classificados segundo o tema “Denúncia” 

 

Cabe destacar, no entanto, que todos os poemas estão intimamente relacionados a 

realidades vivenciadas por mulheres negras brasileiras, especialmente na Bahia, cuja história de 

formação do Estado está intimamente ligada ao escravismo, racismo, sexismo e posteriormente ao 

classismo. Por isso, podem traduzir questões cotidianas e, certamente, carregam em suas formações 

discursivas contra-discursos que pretendem combater a ideologia dominante.  

Os poemas agrupados a partir da temática “identidade” nos conduzem por uma reflexão 

sobre o que é e como se forma a identidade negra no Brasil. A construção e afirmação da identidade 

negra são as principais motivações que aparecem nos poemas desse grupo; alguns elementos ficam 

evidentes através do texto, são formações discursivas que concorrem para a formação da identidade 
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de mulher-negra-periférica. 

No grupo de poemas selecionados pela temática “resistência”, é perceptível como 

principal ocupação o delineamento de uma resistência política que se revela por diversas frentes de 

luta. É possível observar a formulação de discursos que fazem frente a outros ideologicamente 

comprometidos com o racismo e machismo, geralmente representado por instituições. 

Na seleção classificada como “denúncia” figuram poemas cujos sentidos estão centrados 

em reivindicações que dizem respeito a carências, vulnerabilidades e violências que afligem as 

mulheres negras da periferia. Dentre os denunciados estão a mídia e o Estado representado pelas 

críticas à saúde, educação e violência policial com consequente extermínio da juventude negra. 

Tendo como base para o estudo a ADC, o que se pretende é verificar qual/ quais discurso(s) 

sobre identidade, resistência e denúncia estão se constituindo por meio da textualidade analisada. 

Para isso é imprescindível entender o uso da linguagem como prática social. E, conforme afirmam 

Viviane Ramalho e Viviane Resende, considerar que há uma relação dialética entre discurso e 

sociedade. Ou seja, “o discurso é tanto um elemento da prática social que constitui outros elementos 

sociais como também é influenciado por eles, em uma relação dialética de articulação e 

internalização”. (RESENDE, RAMALHO, 2016, p.39) 

Outro aspecto relevante aqui é a questão da hegemonia. Para Fairclough, o conceito de 

hegemonia está ligado ao desenvolvimento de práticas que naturalizam relações e ideologias 

específicas, gerando, assim crenças e posições sociais específicas para os diversos participantes 

das relações sociais. (FAIRCLOUGH, 1997) 

Ao assumir a forma de práticas discursivas, as lutas hegemônicas são passíveis de 

reprodução, mas também de reformulação e contestação, uma vez que os indivíduos que participam 

de tais práticas podem contribuir para a sua manutenção e/ou transformação. Ao analisar os 

discursos presentes nos textos sobre os temas escolhidos – identidade, resistência e denúncia – é 

possível perceber construções que contestam discursos hegemônicos sobre os mesmos temas. 

4.1 Identidades: Mulher/Negra/Periférica 

Tanto a identidade quanto a cultura são estatutos negociáveis e estão sujeitos a recriações 

e reformulações; são, portanto, formações discursivas que traçam a formulação de identidades e 

delineiam práticas culturais. Segundo Helena Brandão, a formação discursiva é um lugar central 

na articulação entre língua e discurso, “são as formações discursivas que, em uma formação 

ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, determinam “o que pode e deve” 
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ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (BRANDÃO, 1998, p. 38). 

Para Stuart Hall, a identidade surge da incompletude e é formada ao longo do tempo, ou 

seja, é um processo constante e não está acabada. Portanto, a identidade é uma construção: 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso exterior, 

pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. (HALL, 2005, p.38). 

Do mesmo modo, Ana Lucia Souza considera que “a identidade é cada vez mais 

reconhecida em suas múltiplas dimensões e em seus distintos contornos negociados e possíveis: 

quem é homem, mulher, jovem, do centro, da periferia, branco, negro”. Para a estudiosa a 

identidade é formada e transformada discursivamente na interação social (SOUZA, A., 2009, p. 

54,). 

As múltiplas dimensões da identidade e distintos contornos mencionados por Ana Lucia 

Souza cabem aqui para auxiliar na reflexão a respeito das projeções sociais acerca da identidade 

determinados grupos e da lacuna que pode existir entre construções ideais que pairam no 

imaginário social e as identidades construídas na interação social. É, por certo, aí que repousam as 

diferenças entre a suposta homogeneidade de mulher quando, na Modernidade, começou o 

feminismo e a diversidade de mulheres reivindicadas, a partir das décadas de 1980, pelos 

movimentos de mulheres negras e movimento feminista negro. Os fragmentos a seguir demonstram 

construções simbólicas em torno da identidade mulher: 

(1) Eu não me enquadro nesse padrão de mulheres programadas./ Se gostou 

de mim, que bom! Se não gostou, se saia!/ Falo gírias mesmo, sou toda 

braba e se for preciso entro até na porrada./ Meu cabelo é agressivo porque 

não sou alisada.77   

(2) Não sou puta, nem sou santa./ Minha roupa curta ou longa não te dá o 

direito de enfiar seu “pau em minhas coxas à força.78 

(3) Sou a força que vem de Dandara/ Sou a resistência da negra na 

quebrada/ Sou a mulher negra que vem fazendo história, como os meus 

versos que transbordam do seio da minha África.79 

Em (1) a textualidade revela um discurso fundador de uma identidade de mulher que fala 

gírias, é “braba” e não vê problema em “sair na porrada”. Essa construção se dá a partir da negação 

 
77 LIMA, Fabiana. Estereotipo. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s.d] 
78 LIMA, Fabiana. Feminismo Contundente. In: Folheto Resistência Poética. Salvador, [s,d] 
79SILVA, Maiara. De preta. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 41. 
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de outra identidade de mulher representada pela formação discursiva “mulheres programadas”, que 

talvez representem o comportamento das mulheres exigido pela burguesia. O eu-poético aparece 

consciente de que há uma expectativa em torno do que é ser mulher, aproximada do discurso 

hegemônico, que vincula à mulher imagens de serenidade, bons modos e submissão, entretanto, ao 

afirmar que não se enquadra nesse padrão, nega essa construção e dá lugar outra possibilidade de 

ser mulher. 

Nos demais fragmentos (2) e (3), o discurso cristão europeu que sustenta o binarismo entre 

bem e mal e que coloca “Maria” como ícone ideal da mulher, é contestado.  A formação “Não sou 

puta, nem sou santa” desconstrói o binarismo e elabora outro lugar possível no qual o corpo da 

mulher não aparece como divino, portanto intocável, ou como promiscuo, por isso, violável. Ao 

sair desse jogo dual, o eu-poético estabelece limite para o acesso ao seu corpo cujo controle está 

no desejo pessoal e não de outrem. 

Nos versos “Sou a força que vem de Dandara”, um ícone da cultura afro-brasileira é 

tomado como referência, assim Dandara e não Maria passa a ser modelo de mulher. Obediência e 

pureza são as principais características atribuídas a Maria, a ideologia cristã propõe que tais 

características sejam repetidas por outras mulheres. No entanto, considerando a participação de 

Dandara nas lutas pela libertação quilombola, a construção identitária do ser mulher adquire novos 

contornos, então coragem, desobediência, liderança, determinação, força e até alguma rebeldia 

passam a ser características associadas à identidade de mulher. 

 Além disso, ao conectar a sua história com a da Àfrica, o eu-poético elege uma origem 

africana e, dessa maneira, abrevia a participação da cultura européia, que é hegemônica, na sua 

formação. Ainda em (3) o verso “Sou a resistência da negra na quebrada” convoca também a 

identidade de “periférica”; a periferia aqui representada pela expressão “quebrada” é apresentada 

como um local de resistência e o sujeito assume essa característica adotando a identidade de mulher 

- negra - periférica. 

Do mesmo modo, verificamos em (4) a construção metafórica que aproxima o sujeito 

mulher do objeto arma ou do perigo que tal objeto pode representar. O discurso atrela a mulher às 

imagens de poder e força traduzidas no perigo e na potencialidade de uma arma. 

(4) De manhã cedo, estavam diversas lá, 

Hipnotizada, não tive como não observar, 

Armas fatais. 

Só que diferentes demais, 

Essas não eram cobertas de aço, cheias de embaraço, 
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Essas são letais, 80 

Mais uma vez, o discurso que vincula a mulher ao ideal de fragilidade e sensibilidade que 

geralmente tem a flor como símbolo é desarticulado pelo contradiscurso que elege como símbolo 

uma arma (seja ela concreta ou abstrata, como a linguagem) e assim propõe uma ligação da mulher 

à ideia de força, de luta e de batalha.  

Cabe, portanto, a reflexão sobre como uma diversidade de discursos sobre grupos sociais 

contribuem na sua formação identitária. Temos como exemplo o discurso sobre a mulher negra que 

figura em parte da literatura canônica aproximando-a do papel de explorada, subalterna e 

coisificada em contraponto com discursos encontrados na Literatura Marginal feita pelas próprias 

mulheres negras que as situam como símbolos de força, beleza e resistência, ambos concorrendo 

na elaboração ou reelaboração de uma identidade de mulher negra. Para Neusa Santos Sousa (1983) 

é uma tarefa política a construção de uma identidade negra que requer rompimento com os modelos 

que buscam uma caricatura do branco para dar lugar a um modelo contestador que dá condições de 

formular um rosto próprio. 

A construção de uma identidade negra para mulheres negras da periferia passa por estágios 

que envolvem desconstrução/ construção/ afirmação. Os fragmentos abaixo evidenciam esse 

processo: 

(5) “Pra começo de conversa aqui vos fala uma mulher negra. Sim, 

NEGRA.”/  Nem mulata, nem moreninha.81 

(6) Se minha cor já me entristeceu, já me ofendeu,/ Hoje grito aos quatro 

cantos: SOU NEGRA.82 

(7) Sou Neguinha/ Da minha cor tenho orgulho, Majestosa eu sou./ Sua 

branquitude passa longe, Tenho meu valor.83 

Em todos esses fragmentos, a formação discursiva “negra” (e sua variação neguinha) 

aparece como recurso demarcador de identidade negra com valor dentro da linguagem positivo. 

Em (5) as formações discursivas “mulata” e “moreninha” variações utilizadas para não dizer negra, 

 
80MAINÁ, Laiara. Mulher. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 26 
81SOUSA, Gleise. Cor do Pecado. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da Favela: Poesias e contos de 

quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 19. 
82MELO, Joyce. Ruim é o seu preconceito. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 08. 
83 KAILA, Sil. Sou Neginha. Salvador, [s,d]. Disponível em: http://palavrasrimadas.blogspot.com.br 
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são rejeitadas pelo eu-poético que se designa como negra. Essa negação, por sua vez, representa o 

rompimento com o discurso do embranquecimento bastante propagado no Brasil, desde o século 

XIX, segundo o qual, ser negro não é algo positivo, por isso a criação de designações como mulata, 

morena, dentre outras, para fins de promover o apagamento do grupo social identificado como 

negro. 

O fragmento (6) informa a força social da ideologia racista que aproxima a identificação 

negra de sentimentos como tristeza e ofensa. Porém, o uso de “ofendeu” no tempo passado 

direciona a análise para uma possível superação da mencionada ideologia dando lugar à formação 

discursiva “SOU NEGRA”, que substitui os sentimentos de tristeza e ofensa, dando lugar a um 

destaque e a publicização da afirmação que aparece no texto em letras maiúsculas, portanto, com 

maior destaque do que as demais formações discursivas.  

Em (7) o eu-poético afirma sua identidade utilizando-se de “sou neguinha” e além de 

declarar ter orgulho utiliza o adjetivo majestosa. De forma bastante direta, menciona um 

distanciamento da ideologia hegemônica que propõe e promove um embraquecimento da 

população por meio de diversos recursos, inclusive estéticos, expresso na formação discursiva “sua 

branquitude passa longe”. 

Então, nesses primeiros fragmentos é possível perceber algumas das nuances do discurso 

sobre a identidade negra que aparece disperso nos textos analisados. É notória a existência de pelo 

menos dois discursos: um deles é o discurso hegemônico, da branquitude que estimula a negação 

da identidade através das construções “mulata”, “moreninha” e caracteriza como triste e ofensivo 

ao pertencimento racial em discussão. Todavia, há também outro discurso que se funda a partir da 

negação e rejeição das formações discursivas aliadas ao discurso hegemônico e da utilização de 

outras como “Sim, negra”, “SOU NEGRA” e “Sou neguinha”, respectivamente em (5), (6) e (7) 

sempre ligadas à afirmação e positivação da linguagem e da raça e aos sentimentos como orgulho 

e uso de adjetivos como majestosa.   

Segundo Viviane Ramalho e Viviane Resende (2016), há certa instabilidade tanto na 

identidade e quanto na diferença, pois são construções simbólicas sujeitas a relações de poder e 

lutas por (re)definição. Através do discurso é possível traduzir conflitos de poder entre grupos, 

assim é a maneira como a sociedade usa as identidades e diferenças que origina sistemas 

legitimados de classificação.  Isso mesmo é o que revela os textos analisados, uma vez que, 

constroem simbolicamente uma identidade negra por meio de um discurso que redefine o que é ser 
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negro, atribuindo-lhe valores e características positivas e combate a construções simbólicas 

ideologicamente contrárias. 

Ainda com base na reflexão de que a identidade é formada discursivamente, os versos que 

seguem traduzem a possibilidade de afirmação diária e cotidiana da identidade negra, tendo em 

vista que os discursos são formulados e reformulados nas interações sociais. As práticas sociais 

nesses casos contribuem para a formação de discursos, mas também são por eles moldadas. 

Vejamos: 

 

(8) Acordo. Me afirmo. 

Saio de casa. Me afirmo. 

Pego o ônibus. Me afirmo.   

Chego na faculdade. Me afirmo. 

Vou pro trabalho. Me afirmo. 

Volto pra casa. Me afirmo. 

E amanhã? Sigo firme. 

Pois enquanto estiver viva irei afirmar: SOU NEGRA.84 

 O poema nos mostra alguns espaços – casa, ônibus, faculdade, trabalho – locais de 

manifestação de variados discursos. De certo, rotinas básicas de todos os sujeitos são permeadas 

por discursos e atitudes com os quais é necessário interagir todo o tempo, ou reproduzindo ou 

reformulando. No caso do fragmento de poema acima (8), os espaços mencionados costumam 

guardar fortes disputas de poder, ou pelo machismo impregnado na maioria dos modelos familiares 

e da sociedade, ou pelas diferenças de classes sociais manisfestadas nas relações patrão x 

empregado, ou ainda, por outras contestações políticas. Em suma, a formação discursiva “Me 

afirmo” reiterado no final de cada verso é o elemento que de maior carga ideológica, uma vez que 

ele traz o significado da presença do discurso afirmativo da identidade negra em todos os espaços, 

ou seja, trata-se de erguer o discurso subversivo, mesmo diante de outros, na maioria das vezes, 

contrários.   

Para Manuel Castells a identidade “é o processo de construção de significado com base 

em um atributo cultural, ou ainda em um conjunto de atributos culturais inter-relacionados” (1999, 

p.22). O autor propõe a existência de três tipos de identidade que tem relação com a maneira como 

ela se forma, a partir de que e também com que motivação é formada. Os tipos são: identidade 

legitimadora, de resistência ou de projeto. 

 
84 BORGES, Ludy. Acordo. Me afirmo. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 
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A identidade legitimadora é introduzida pelas instituições dominantes da sociedade com 

a finalidade de expansão e manutenção da dominação. A identidade de resistência é criada por 

atores sociais em posições desvalorizadas pela lógica da dominação, construindo identidades de 

trincheiras e resistência. A identidade de projeto diz respeito a ação de qualquer material cultural 

pensado por atores culturais para construir uma nova identidade capaz de redefinir sua posição 

social (CASTELLS, 1999).  

Em muitas poesias, a identidade legitimadora aparece, mas não para promovê-la, figura 

como um recurso textual para evidenciar suas fragilidades e incoerências. Quando uma identidade 

legitimadora é desestabilizada toda uma ideologia é posta em evidência e, portanto, criticada. 

Evidenciar as lacunas e contradições no discurso hegemônico tem sido um caminho adotado para 

por fim a complexas estruturas de dominação. Os exemplos a seguir ajudam a compreender: 

(9) Aqui jaz... 

Uma mulher negra, que viveu sem ser inteira 

Pensando que nada podia.  

Já que lhe ensinaram a grande maioria, que ela não podia... 

Não podia usar batom vermelho;  

Não podia ficar de perfil; 

Não podia usar roupas de cores fortes, porque ali era uma má sorte; 

Não podia pintar seu cabelo, porque aquilo era um apelo, principalmente 

de vermelho...  

Que apelo que nada, 

Isso era uma maldade que deveria ser podada, pelos pais dessa criada, 

Que o tempo moldou e a vivência influenciou,  

e hoje sabe que pode tudo, que se exploda o resto mundo,  

aqui jaz essa mulher velada...85 

O poema “Aqui jaz” (9) dá forma a uma metáfora da subversão de uma identidade 

legitimadora e da criação de uma identidade de trincheira.  Os versos “Não podia usar batom 

vermelho;/Não podia ficar de perfil;/Não podia usar roupas de cores fortes, (...);/Não podia pintar 

seu cabelo,(...)” elencam uma série de condutas estabelecidas por uma ideologia machista e racista 

que pretende controlar o corpo da mulher negra. Contudo, a inscrição aqui jaz é uma formação 

discursiva que se propõe a encerrar a força desse discurso, fundando um outro que inaugura uma 

identidade de resistência expressa em “e hoje sabe que pode tudo, que se exploda o resto 

mundo,/aqui jaz essa mulher velada...”. A formação discursiva “aqui jaz”, muito reiterada em 

 
85 CAIRO, Andreia. Aqui jaz. In: O diferencial da favela: poesias e contos de quebrada. Sarau da Onça (Org.). Vitória 

da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 37. 
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discursos de morte, significa que os limites foram quebrados para sempre, ou seja, encerra uma 

lógica pautada numa ideologia opressora. 

A televisão é um dos meios de comunicação de massa que mais aparece nos poemas como 

responsável pela formação de uma identidade legitimadora. Em (10) a presença de um discurso 

subliminar veiculado pela televisão fica bastante evidenciado.  

(10) Tentaram de todas as formas alisar meu pixaim 

Apontam para o meu cabelo e dizem que é ruim  

Cansei de ligar a TV, abrir as revistas e não me encontrar 

Só vejo loiras de cabelos alisados e cada imagem uma mensagem 

subliminar 

“Você tem que alisar”86 

Este fragmento de poesia destaca que o controle e manutenção do poder são viabilizados 

pela falta de representação de outra imagem a não ser a dos cabelos alisados e também pelo apelo 

publicitário cujo direcionamento induz os sujeitos para a adoção de padrões que são distantes 

daqueles que concorrem para a afirmação de uma identidade de resistência ou de projeto que 

pretende uma mudança social. Na realidade, os meios de comunicação apoiam o discurso do poder 

sempre, porque eles estão a serviço da divulgação do que convém à sociedade dominante. 

O último fragmento selecionado para esse tópico sintetiza esse embate. 

(11) Silenciam nossa voz, tentam nos derrubar  

Combatendo de frente calada não vou ficar 

Nativa da favela eu ando sempre nela 

Entre becos e vielas minha vida é parte dela 

Há uma nova estrada sigo rumos diferentes 

Meu caminho sou eu que traço, amarro laços, sigo em frente.87 

 

O trecho “silenciam nossa voz, tentam nos derrubar” trata de uma tentativa de anular 

discursos alternativos; o uso dos verbos em 3ª pessoa faz do sujeito uma abstração, podendo fazer 

alusão a uma instituição ou a ideologia em si. Entretanto, estabelecendo uma identidade de negra 

e periférica, através de “nativa da favela”, o eu-poético assume o controle dos seus caminhos 

desconstruindo qualquer tentativa de silenciamento e sinaliza para a possibilidade de seguir a partir 

de suas escolhas, dessa maneira simbolicamente silencia a voz do outro – o discurso dominante -, 

uma vez que “ele” não pode lhe dizer o que fazer. 

 
86SILVA, Lane. Encrespada. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 12. 
87 KAIALA, Sil. Nativa da favela. Salvador, [s,d]. Disponível em: http://palavrasrimadas.blogspot.com.br  
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Em suma, os textos analisados revelam discursos que sustentam nexo identitário em 

relação à mulher negra da margem da sociedade, de periferia. Apresentam também formações 

discursivas que dão origem a identidades de resistência ou de projeto estabelecendo um embate 

entre essas identidades e a hegemônica. 

4.2 Resistência: “Resistir para existir”88 

O que é resistência? Em uma das acepções fornecidas pelo dicionário Michaelles 

resistência é luta, portanto, podemos considerar que as formações discursivas sobre o tema 

resistência estabelecem uma luta ou estão em disputa com outros discursos propondo novas 

construções identitárias. Ramalho e Resende defendem que “uma questão para a ADC é investigar 

como se dá o embate discursivo entre identidades”, ou seja, é investigar os focos de resistência ou 

manutenção (2016, p. 78). 

Assim, para compreender o tema da resistência que aparece em muitos dos poemas 

analisados é importante compreender o contexto em que se estabelece tal resistência para captar de 

quais delas estamos tratando. Por isso, é importante levar em consideração a formação sócio-

histórica do Brasil. As origens de seu povo e a forma de organização social.  

É imprescindível considerar a colonização européia e a decorrente escravização de 

Africanos, ambas apoiadas numa ideologia racista que de alguma forma ainda persiste em meio à 

sociedade brasileira contemporânea, tendo em vista os dados que comprovam as acentuadas 

desigualdades sociais entre negros e brancos. Sobre essa questão a professora Antonia Garcia 

defende que:  

Do nascimento até os dias de hoje, Salvador e o Rio de Janeiro viveram 

encruzilhadas históricas, políticas e culturais, que tornam sua análise muito 

instigante, para compreender o emaranhado histórico de várias estruturas sociais 

superpostas em sua relação com a questão racial. Afinal, toda a história do país 

atravessou essas encruzilhadas e estas metrópoles foram, e ainda são, palco de 

acontecimentos políticos, sociais, culturais e econômicos, de forma menos intensa 

uma, e mais intensa a outra, e ajudam a compreender os dilemas da sociedade 

brasileira diante das desigualdades das distribuição dos recursos materiais e 

intelectuais, segundo as diferenças raciais (GARCIA, 2006, p. 68 -69). 

Parte da história oficial conhecida situa os negros como objetos, sempre atrelados ao status 

de passividade e exploração. Há, no entanto, outros discursos que se contrapõem a determinadas 

correntes históricas, concebendo os negros como sujeitos ativos, capazes de interagir socialmente, 

 
88 Faz alusão ao poema “Faço poesia marginal” de autoria de Fabiana Lima. 
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inclusive buscando transformação social. Conforme destaca Machado,  

Novas tendências historiográficas têm redundado num alargamento do 

conhecimento a respeito da escravidão no Brasil à medida em que superam modelos 

cristalizados nos quais a escravidão por explicada de antemão prescindia de estudos 

localizados e relegava ao escravo o papel de figurante, de incapaz de interagir 

eficazmente no processo histórico (MACHADO, 1988, p. 144). 

Seja o conhecimento histórico, sejam as vivências cotidianas, todos estão impregnados de 

discursos carregados de formações ideológicas que refletem as relações de poder estabelecidas no 

interior da sociedade. Os discursos incidem sobre os sujeitos e suas identidades. Visões de mundo 

hegemônicas estão em constante disputa com visões alternativas. Viviane Ramalho e Viviane 

Resende defendem que “A luta hegemônica sobre modos de identificação é a luta entre 

fixação/estabilização e subversão/desestabilização de construções identitárias” (RAMALHO E 

RESENDE, 2016, p.78). 

Os textos classificados segundo o tema resistência estabelecem um movimento de 

subversão/desestabilização do discurso hegemônico, através de variadas formações discursivas. 

Neles encontraremos referências a variadas frentes de resistência política que, por sua vez, se 

apoiam em discursos contra-hegemônicos para orientar suas práticas.  

O primeiro aspecto a ser considerado na análise desse tema é a dimensão coletiva do 

discurso desestabilizador. Trata-se de um discurso de contraposição a uma ideologia dominante 

que inferioriza os negros em sua totalidade, logo o discurso que pretende desarticular essa ideologia 

afetará a comunidade negra como um todo. Essa coletividade, por sua vez, aparece representada 

nos poemas pela formação discursiva “nós”. O pronome funciona como elemento aglutinador de 

sujeitos afetados pelo discurso e potencializa seus efeitos e seu alcance. 

(12) “ Se sou motivo de risos por conta do meu cabelo,/ 

pelo menos luto contra o machismo e o racismo./ 

Eu,você,nós somos mulheres, negras, lindas e perfeitas”89 

 

(13) Nós? Nós lutamos por nossas irmãs negras que se foram. 

Nós? Nós lutamos para que não derramem sangue do nosso povo. 

Nós? Nós estamos na luta enfrentando o sistema, afinal quem guia nossos 

caminhos são Exu, então sem problema.90 

Em “Afirmativa” (12), os versos parecem estar destinados a incluir outras mulheres em 

situação semelhante à vivenciada pela voz poética, todavia, o alvo é o discurso do opressor de base 

 
89 LIMA, Fabiana. Afirmativa. In: Folheto Resistência Poética. Salvador, [s,d] 
90 SILVA, Bruna. Para Luana. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 
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machista e racista explicitados no verso “pelo menos luto contra o machismo e o racismo”. Além 

disso, na formação discursiva “somos mulheres negras lindas e perfeitas”, o verbo conjugado em 

primeira pessoa do plural – subentendendo a existência de nós – cria discursivamente um grupo no 

qual a voz poética insere outras mulheres.  

Ainda analisando formações discursivas que promovem a afirmação e superação conjunta 

de sujeitos que compartilham opressões semelhantes e por isso tem identificações semelhantes, 

localizamos em “Para Luana” (13) mais uma vez o uso de “nós” embasando a luta anunciada pela 

voz poética. É importante destacar também que esse poema faz uma apresentação dos sujeitos 

formadores desse coletivo, isso porque parte de sua composição se faz de perguntas e respostas em 

torno da formação “nós”. 

Então em (13), a textualidade “nós” significa todos os que lutam pelas mulheres negras 

assassinadas, enfrentam o sistema guiados não por uma entidade religiosa cristã, mas por Exu, 

entidade pertencente à religiosidade afrobrasileira, ( importante destacar a valorização às religiões 

de matriz africana representadas pela entidade “Exu” – aquele que mostra os caminhos – em 

detrimento de representações cristãs ligadas a ideologias dominantes, portanto hegemônicas), ou 

seja, semelhante ao acontece em “Afirmativa” (12), há um posicionamento contra o sistema 

dominante que permite ações de violência contra as mulheres negras. Em “Falo de Nós” (14), assim 

como os demais textos mencionados, através da formação discursiva “nós” é atribuído significado 

grupal à demanda apresentada. Há também uma construção discursiva do coletivo representado por 

“nós” através do resgate do contexto histórico; o eu-poético parte do particular para o coletivo e 

por meio da explicitação de sua história identitária, aponta a formação coletiva de um passado 

sócio-histórico comum. 

(14)Como posso ter medo de morrer se nunca tive vida? 

Como mercadoria fui vendida, supliquei, 

“Um pouco de piedade!” 

Como uma mãe pode ser separada dos filhos? 

Como um filho não sofrerá com a ausência dos pais? 

Tive meu corpo abusado pelo meu senhor, e não fui poupada, 

Minha pele foi devorada pelo açoite, fui ama de leite,  

Vozes ecoavam dizendo “não chore, aceite!’ 

Tive minha vida ceifada 

Não me vêem como ser humano, e com um macaco fui e sou comparada, 

Presenciei a morte de muitos de mim, 

No navio negreiro, na forca e nos dias atuais 
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Tantos mortos por policiais, 91 

 

Os versos acima, de Joyce Melo, nos remetem ao processo de escravização de Africanos 

e seus descentes, promovendo uma crítica ao modo violento como o sistema escravista se 

estabeleceu e denunciam o sofrimento existente, através da voz poética que transita por diferentes 

períodos históricos alcançando os dias atuais, quando seus algozes se transformam na força policial 

da sociedade. Essa característica da onipresença da voz poética é também um recurso discursivo e 

revela a continuidade do discurso opressor que se atualiza e é traduzido no poema pelos atos de 

racismo citados em “Não me vêem como ser humano, e com um macaco fui e sou comparada” e 

também no extermínio do povo negro citados em “Presenciei a morte de muitos de mim,/No navio 

negreiro, na forca e nos dias atuais/ Tantos mortos por policiais”. 

Esse transitar pela história do povo negro redimensiona a experiência vivida que passa a 

não ser exclusividade da voz poética e torna evidente a manutenção da ideologia racista desde o 

passado até os dias atuais. Assim, constrói o discurso desestabilizador, contestando as práticas 

violentas que se firmaram ao longo do tempo e estabelecendo um novo posicionamento sustentado 

por um discurso de liberdade de respeito como demonstra os versos a seguir: 

(15)Chega de sobreviver, eu quero viver, não quero outro nome, não  

escrava 

Sou livre e exijo respeito 

E falo da minha história com autoridade, 

Porque não estou falando de negros 

Estou falando de nós, negros.92 

Ao comparar os fragmentos (14) e (15) percebemos a construção de um jogo de ideias 

contrárias manifestado pelo uso de termos que estabelecem entre si oposição. Então, “mercadoria”, 

“corpo abusado”, “devoradora pelo açoite” e “vida ceifada” são neutralizados, ou melhor, 

substituido por uma ação positiva quando demonstra que “quero outro nome, não escrava” e “sou 

livre e exijo respeito”, sinalizando uma mudança de discurso e negação do discurso opressor. A 

superação do discurso representado por “Vozes ecoavam dizendo “não chore, aceite!”” está 

expresso em “E falo da minha história com autoridade,/ Porque não estou falando de negros/Estou 

falando de nós, negros!”. 

Até aqui a análise se ocupou dos efeitos de sentido que emerge da formação discursiva 

 
91MELO, Joyce. Falo de Nós. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 20 
92 Fragmento da poesia “Falo de Nós” de autoria de Joyce Melo. 
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“nós” ao inaugurar a coletividade do discurso de resistência. Nas próximas análises será dada 

atenção especial as formações discursivas sobre “luta” e “guerra” e suas variações e aproximações. 

(16)Eu sou a carne mais barata do mercado e você também é.  

Então eu os Convoco pra essa guerra não declarada. 

Vamos usar as nossas armas que é a palavra, saia da frente da televisão 

saia dessa vida medíocre e sedentária, irmão. 

Vamos à luta e se for preciso, sim, pegaremos em armas. 

 Nossos irmãos já morrem por nada, então dessa vez morremos por uma 

causa, que é a luta pela vida, a luta pela liberdade.93 

 

(17)Porque pra se libertar do cárcere 

Mental é necessária a transição de  

Pensamento. A luta não termina, 

É intensa e diária. Pra que um dia toda preta descubra,  

Que dá pra ser linda,  

Sem ser alisada.94 

 

Observamos em (16) a formação discursiva “guerra não declarada”, expressão metafórica, 

fazendo menção às disputas políticas e violências físicas e simbólicas empreendidas contra o povo 

negro aqui expresso por “carne mais barata do mercado”. Em “Vamos usar as nossas armas que é 

a palavra” a metáfora construída atribui à palavra, a ter um pensamento crítico, o valor de 

instrumento de luta. A luta, por sua vez, aparece em “Vamos à luta e se for preciso, sim, pegaremos 

em armas/ Nossos irmãos já morrem por nada, então dessa vez morremos por uma causa/ que é a 

luta pela vida, a luta pela liberdade”. O estudo do texto revela a existência de um discurso de 

enfrentamento, ou seja, há um embate ideológico no qual as palavras – nesse caso a poesia – são 

armas para enfrentar essa disputa em busca da vida e liberdade. 

A busca por liberdade que encerra o fragmento anterior aparece em (17) como motivação 

para a luta. Todavia, a formação discursiva “cárcere mental” aponta para um aprisionamento de 

ideias de aceitação do discurso opressor, hegemônico e não uma posição crítica diante do discurso 

de dominação. O próprio verso coloca a mudança de pensamento, logo superação de uma dada 

ideologia, como solução para o aprisionamento mental. Nesse trecho, a expressão luta aparece 

adjetivada por intensa e diária; essa construção nos remete ao fato de que os discursos são 

construídos nas práticas sociais podendo ser mantidos ou desarticulados. Assim, a superação de um 

paradigma que viabilize a desestruturação do discurso opressor e a estruturação de um discurso 

 
93 LIMA, Fabiana. Convocação. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 
94 SOUSA, Gleise. Transição de pensamento. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 23 
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alternativo acontece nas interações sociais. 

A utilização das formações discursivas “luta”, “guerra”, “arma”, “cárcere” e “liberdade” 

nos textos analisados nos conectam com o que defende Resende e Ramalho sobre as relações 

estabelecidas entre diferentes discursos:  

As relações estabelecidas entre diferentes discursos podem ser de diversos tipos, 

a exemplo das relações estabelecidas entre pessoas – discursos podem 

complementar-se ou podem competir um com o outro, em relações de dominação 

– porque os discursos constituem parte do recurso utilizado por atores sociais para 

se relacionarem, cooperando, competindo, dominando” (RAMALHO, 

RESENDE, 2016, p. 71) 

Nesse sentido, a maneira como os sujeitos são representados nos discursos também 

constituem uma forma de agir discursivamente. Em virtude disso, uma análise de como é 

representada a voz poética ou o coletivo no qual se insere nos dará pistas de qual posição e que 

discurso é defendido ou atacado. 

(18)Black Power, sim!  

Por que preto é poder 

Eu tenho certeza disso 

Não precisa você dizer 

 

Resistência todo dia 

Racismo aqui não passa 

Por isso uso a poesia 

Pra defender e afirmar minha raça 

 

Puxa, preta!  

Seu cabelo é lindo 

Saiba que antes de beleza e estilo 

Ele, pra mim, é um ato político95 

 

O texto “Black Power, sim!”, de Ludy Borges (18) apresenta uma defesa à utilização do 

cabelo estilo Black Power, ademais essa é a representação da voz poética no discurso. De fato, o 

uso desse estilo de cabelo é bastante criticado pelos que defendem a negação do cabelo crespo e a 

aproximação com características que propiciem um embranquecimento. Decorre disso um ponto 

de tensão entre os discursos no poema, uma vez que a formação discursiva “Por que preto é poder” 

garante poder aos negros e esse poder pode ser exercitado por meio de uma escolha não só estética, 

mas política. Em contrapartida “Não precisa você dizer” ao mesmo tempo em que estabelece certa 

 
95BORGES, Ludy. Black Power, sim!. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da Favela: Poesias e contos de 

quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 16. 
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autoridade e autonomia para a afirmação deslegitima o outro discurso, tendo em vista que é 

considerado sem importância ou pelo menos desnecessário. 

Dando continuidade, o trecho “Resistência todo dia/Racismo aqui não passa/Por isso uso 

a poesia/ Pra defender e afirmar minha raça”, além de explicitar a existência de uma resistência 

frente ao racismo coloca a poesia como meio de defesa. Esse argumento conduz à percepção da 

poesia como um espaço de construção e veiculação de discursos que pretendem combater discursos 

racistas. A construção discursiva de cunho político e, portanto, engajado perceptível no poema é 

reiterada nos últimos versos “Saiba que antes de beleza e estilo/Ele, pra mim, é um ato político”. 

Essa construção final se liga aos primeiros versos promovendo um reforço do discurso político que 

defende o uso político e consciente do cabelo Black. 

No poema Empoderamento (19), o eu-poético classifica a ação de deixar de fazer 

alisamento e assumir o cabelo crespo como um ato de revolução.  

(19)A mina tá nervosa, tá tendo que pensar 

Decisão difícil, parar de alisar 

Ato de revolução 

- Eu vou encrespar! 

- E as minhas amigas, o que vão falar?96 

 

(20)Pra essa doença a cura é conhecimento  

Segue o som do empoderamento 

Nossa senhora, que alegria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria97 

No que diz respeito ao discurso dominante que é combatido, outra estratégia discursiva se 

apresenta. O questionamento “E as minhas amigas, o que vão falar?” abre espaço para o 

aparecimento, no poema, de argumentos contrários àqueles defendidos pelo discurso contra-

hegemônico. Entretanto, como é possível perceber em (20) os mesmos são enquadrados como 

frutos de ignorância, uma vez que, a voz poética propõe como cura o acesso ao conhecimento e por 

certo o fragmento “segue no som do empoderamento” sugere a obtenção de poder (isto é, de uma 

conscientização para compreender o significado da atitude de) para o discurso que propõe a 

revolução de “encrespar” (ambiguamente encrespar significando deixar de alisar o cabelo, mas 

também alterar-se diante de situações de opressão). 

Para reafirmar o lugar social do eu poético a formação discursiva “Nossa senhora, que 

 
96 FRANÇA, Juliana. Empoderamento. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 
97 Fragmento da poesia Empoderamento de autoria de Juliana França. 
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alegria/Ela de Joãozinho98 ficou, tão mais Maria” reforçando a identidade de gênero sugerindo a 

potencialização da mulher ao afirmar sua identidade de mulher negra revolucionária, uma vez que, 

cortar o cabelo para abandonar o padrão estético baseado no modelo europeu e assumir a identidade 

negra é considerado no poema um ato de revolução. 

Outra característica marcante nos poemas classificados com tema resistência é o apelo 

como uma estratégia discursiva; o eu-poético, geralmente, faz um chamado à coletividade. No que 

diz respeito a essa característica, “Poesia da Resistência” tem destaque especial, pois todo o texto 

é construído com base em apelos, chamados, convites a resistência. Além disso, vários 

questionamentos são feitos contestando discursos hegemônicos oriundos de instituições como a 

Igreja e Estado, dentre outros. 

(21) Que Maria te amparou, negro?  

Seu tambor resiste, negro! 

Qual Estado te amparou negro? 

E essas raízes na cabeça, negro, quem regou? 

E essa força negra, negro, que tapa na cara da polícia te ensinou? 

Resista negro. 

Negro, negro, negro, a luta não acabou!  

Resista negro, resista negro! 

Você vai deixar a polícia te matar, negro? 

Resista negro! 

Você vai deixar dona Maria chorar? 

Resista negro! 

Você vai deixar a estatística de taxar, negro? 

Ah! Negro, resista negro! 

NEGRO, RESISTA!99 

 

Os versos “Que Maria te amparou, negro?” e “Que Estado te amparou, negro?” 

exemplificam a estrutura que se repete em todo o poema. Neles o discurso religioso e o discurso 

estatal são colocados em questão, como sendo alheios à situação vivenciada pelos negros. Mas, 

todo questionamento apresentado é seguido da formação discursiva “Resista negro!” que pode ser 

traduzida como um chamado para combater ideologias sustentadas por instituições como a igreja 

e o Estado (inclusive na representação da polícia, a instituição repressiva que representa a ordem 

da sociedade e que desrespeita o negro). 

 
98 A expressão “Joãozinho” faz referência a um corte de cabelo bastante utilizado pelas mulheres que deixam de alisar 

como uma forma de retirar o vestígio de tratamentos químicos feitos na estrutura do fio, para que possam ser usados 

em sua forma natural. 
99SOUZA, Bethania. Poesia da Resistência. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 
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As evidências mostradas até aqui revelam a existência de formações e estratégias 

discursivas presentes nos poemas analisados que fazem frente a ideologias opressoras. O tema da 

resistência, portanto, se faz presente através de vários recursos textuais que constituem formações 

discursivas e, por isso, propagam uma ideologia de atenta reação ao discurso dominante. 

4.3 Denúncia: “Se não te agrada, não aceite!”100 

As formações discursivas estão em constante movimento, os discursos não são rígidos 

estão sujeitos a modificações/transformações, seja para a sua manutenção, seja para desarticulação. 

Segundo Fairclough, 

Uma determinada estruturação social da diversidade semiótica pode ser 

hegemônica, tornar-se parte do senso comum legitimador que sustenta as relações 

de dominação. Mas a hegemonia, em seus períodos de crise, será sempre 

contestada em maior ou menor proporção. Uma ordem de discurso não é um 

sistema fechado ou rígido, é, na verdade, um sistema aberto posto em risco pelo 

que acontece em interações reais (FAIRCLOUGH, 2012, p. 311) 

A contestação da hegemonia aparece em forma de denúncia nos poemas analisados, 

indicando situações degradantes que precisam ser transformadas e é uma maneira de desarticular 

os discursos que sustentam tais situações de dominação. Os poemas classificados com o tema de 

denúncia apontam realidades que afetam a vivência de mulheres-negras-periferícas, mas que estão 

disseminados pela sociedade de modo geral. 

Algumas demandas específicas aparecem com maior recorrência nos textos: violência 

policial, dificuldades com a saúde e a educação e, também, a pobreza são alguns delas. Há uma 

tendência à naturalização dessas questões fomentadas pelas instituições que se interessam pela 

manutenção de vulnerabilidades sociais.  

A mídia, através do seu jornalismo e das informações emitidas pelas instituições, muitas 

vezes, com informações contraditórias, tornou-se um dos principais meios de influência na 

formação de visões de mundo particulares. Resende e Ramalho (2016) defendem que a mídia é um 

dos meios de comunicação com potencialidades para garantir ignorância e também criar realidades, 

por isso, através da repetição do discurso hegemônico pode garantir sua sustentação. A mídia 

também aparece nos poemas e sua capacidade de criar realidades que atendem à ideologia 

dominante é colocada em xeque.  

(22)Vejo o meu país em estado de regresso, 

 
100 Faz alusão ao poema “Nossa Luta”, de autoria de Laiara Mainá. 
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A população supervalorizou porque o cara fez sucesso.  

Foram 13 na vila e ninguém ouve falar,  

A mídia apagou, esqueceu e vc nem pensa em questionar.101 

Em “Nossa Luta” (22) a construção “Foram 13 na vila e ninguém ouve falar” faz alusão 

ao episódio conhecido dentro do movimento negro como chacina do Cabula, no qual três jovens 

foram mortos pela polícia. Houve bastante mobilização dos movimentos sociais solicitando a 

investigação do caso, mas os policiais não foram responsabilizados. No que diz respeito ao papel 

da mídia, a poesia através do verso “A mídia apagou, esqueceu e vc nem pensa em questionar”, faz 

uma crítica ao fato do caso não ter alcançado a repercussão esperada e, nos momentos em que era 

tratado, a abordagem feita não problematizava a trágica ação policial.  

Do mesmo modo, em “Eterna Utopia” (23) é elaborado uma crítica às manchetes de jornal 

que sempre tratam pessoas negras como marginais. Conforme demonstra os versos a seguir: 

(23)Como Martin Luther King, eu também tenho um sonho 

Meu sonho é não precisar mais protestar contra a violência policial 

Meu sonho é poder ver meu povo preto na manchete do jornal 

Não como ladrão, e sim como diferencial102 

Ao apontar a prática adotada pela mídia de dar destaque a aspectos negativos ligados à 

comunidade negra e negligenciar e até omitir violências contra esse mesmo grupo, ou considerar 

todo negro como um delinquente, os textos questionam o discurso midiático e ora reivindicam 

posicionamento diante disto e ora declaram desejar mudanças nesses cenários, respectivamente em 

(22) e (23).E não é por acaso que invoca o líder negro americano e o início de uma de suas falas 

mais importantes, que se inicia por “Meu sonho”. 

Essas possibilidades de análise surgem de uma leitura que leva em consideração a 

existência de diferentes interesses no interior das relações sociais. Segundo Resende e Ramalho, 

entender que a mídia constrói realidades, porém há leituras diferentes para um mesmo evento é o 

caminho para uma leitura crítica que leve em conta a diversidade de interesses existentes nos grupos 

sociais. 

Dentre as questões apontadas aqui nesse tópico como denúncias feitas através das poesias, 

a violência policial é a que mais aparece nos poemas. A socióloga Vilma Reis, afirma que a polícia 

brasileira em confronto aberto com a população negra e pobre, em geral, provoca um maior número 

 
101MAINÁ, Laiara. Nossa Luta. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 
102SILVA, Lane. Eterna Utopia. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 46 
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de baixas com mortes, do que de ferimentos não mortais (REIS, 2005). O que quer dizer que ação 

da polícia em comunidades populares de maioria negra tem resultado nas suas intervenções em um 

grande índice de mortalidade e a esse fato grupos do movimento negro costumam chamar de 

extermínio do povo negro resultante da violência policial.  

Os poemas a seguir abordam essa discussão e revelam aspectos importantes nessa 

intersecção de gênero, raça e classe. Em “O lugar” (24) a linguagem metafórica delineia o tiro, a 

arma, o autor do disparo e também a vítima. 

(24) Após o tiro que escapou dos canos curtos, 

Dos longos braços fardados 

Caiu, deitou-se e virou-se 

Para onde foi não se sabe 

Sabe-se apenas das paredes – das suas cores barrentas,  

Não eram de flores!  

Era um corpo e um chão, mesma tonalidade.103 

Nesse texto a expressão “longos braços fardados” se traduz pela polícia e não, apenas, em 

policial, pois não se trata de uma ação isolada, mas de uma prática institucionalizada podendo, 

portanto, qualquer braço fardado, ou seja, qualquer policial portar a arma que dispara o tiro que 

atinge um corpo. O corpo por sua vez não tem nome, só há uma informação, é da mesma cor que 

o chão e por certo é um corpo negro. As metáforas que aparecem no texto consistem em formações 

discursivas que denunciam a violência policial. Esta linguagem acaba por expandir o alcance da 

poesia, as características generalizantes sugerem a possibilidade de repetição do fato tratando-se 

de qualquer pessoa negra ou de todas elas. 

Os próximos fragmentos destacam o lugar das mães diante desse contexto de violência.  

“Auto de resistência”(25) e “E mais dois Pretos se foram” (26) carregam formações discursivas 

que revelam visões de mundo de mães negras moradoras das periferias. 

(25)O aviso das mães, 

Lá na quebrada, vem acompanhado 

De medo 

“Leve o RG, meu filho. 

Volte cedo” 

O portador da morte 

Quase sempre se parece contigo. 

Só que fardado e armado, passa a te 

 
103 GOES, Jan. O lugar. Disponível em: Sopadeletrascomfarinha.blogspot.com.br 
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Ver como inimigo.104 

 

(26) “E mais dois Pretos se foram...” 

E mais dois jovens negros se foram, 

Com mais uma investida da polícia, 

Que tristeza, mais duas mães chorando por seus filhos, 

Que vida! Isso não é vida, tenho medo de parir Dandara e Yberê, 

Pois tenho medo de perder, perder a esperança, perder a coragem, 

Aliás, a coragem eu já perdi que é a de parir,  

ter filhos e não poder criar, 

porque a polícia veio pra matar,105 

 

Em (25) fica explicitado o cuidado ou talvez o medo que as mães têm de perder seus filhos 

em decorrência de investidas da polícia. Por isso, em “Leve o RG, meu filho./Volte cedo””, é um 

conselho das mães para os filhos que visa proteger os filhos da ação da polícia facilitando a 

identificação ao portar o documento de identificação. Esse alerta, além de evidenciar o medo, 

denúncia a ação violenta e indiscriminada da polícia reforçada pela formação discursiva “o 

portador da morte” e “matar na periferia virou algo popular”. 

No fragmento (26), o trecho “E mais dois jovens negros se foram,/ Com mais uma 

investida da polícia,/Que tristeza, mais duas mães chorando por seus filhos” denuncia o sofrimento 

das mães que perdem seus filhos em decorrência da violência policial. Os versos seguintes “Que 

vida! Isso não é vida, tenho medo de parir Dandara e Yberê,/ Pois tenho medo de perder, perder a 

esperança, perder a coragem,/ Aliás, a coragem eu já perdi que é a de parir,/ ter filhos e não poder 

criar,/ porque a polícia veio pra matar,” mostram o sentimento de medo que outras mulheres 

adquirem ao conhecer a dor vivenciada por seus pares. Há também forte simbologia nos nomes 

Dandara e Yberê, pois eles têm origem africana e indígena, respectivamente, e representam a 

diversidade do povo que contribui com a formação do povo brasileiro. 

Os textos (24), (25) e (26) tem como tema a violência policial, denunciam o extermínio 

que ocorre nas comunidades populares e faz isso através de formações discursivas que mostram a 

predominância do medo nesses espaços, inclusive por parte das mulheres-mães que sofrem por 

saber do risco a que seus filhos estão submetidos. 

 O próximo texto desse tópico aborda a questão da educação. 

(27)Avenidas cheias de estudantes,  

 
104SOUSA, Gleise. Auto de Resistência. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha 

Pulando, 2014, p. 37 
105CAIRO, Andreia. E mais dois pretos se foram. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s.d] 
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Colégios cheios de ecos,  

Educação é direito de todo cidadão 

E os professores são os elos, 

Sem valorização ou qualquer incentivo o dito cujo educador da nação 

Pergunta à sua mãe o que será você sem educação? 

Nos alienamos a ponto de dizer que o país melhorou 

Mesmo com esses meses sem aula, não permita essa falta, 

Essa é sua vida, não perca sua vaga,106 

O fragmento (27) faz alusão às greves e interrupções e a consequente falta de aulas nas 

escolas públicas, tecendo, também, uma crítica as falhas no processo de valorização profissional 

do professor e através do jogo de ideias com as palavras falta de vaga, alertam para a necessidade 

de ter acesso ao sistema educacional, ao mesmo tempo em que enfatiza que sem instrução e com 

melhoras salariais pode o povo, equivocadamente,considerar que o país melhorou para eles. 

 A chave da discussão apresentada está na formação discursiva “Avenidas cheias de 

estudantes,/Colégios cheios de ecos”; essa sequência revela que os estudantes estão na rua e dentro 

das escolas, as salas de aula estão vazias, logo, é uma denúncia ao mau funcionamento do sistema 

educacional. O discurso sustentado pelo Estado de que a educação é um direito de todo cidadão é 

desestabilizado através do discurso que emerge dos versos expressos no início do parágrafo e a 

crítica é reforçada por meio da metáfora mencionada “Essa é sua vida, não perca sua vaga”. 

O mesmo acontece no poema que trata da saúde (28), o texto denuncia a precariedade do 

serviço público de saúde e para isso conta, principalmente, com duas formações discursivas 

essenciais: “A saúde se foi... Não agüentou a opressão” e “Esquecida, abandonada, negligenciada./ 

Jogada a própria sorte.”. 

(28)Atenção, atenção. 

Ouvidos atentos. Prestem atenção. 

A saúde se foi... Não agüentou a opressão. 

Sem falar no descaso. E a corrupção? 

Coitada da saúde... 

Esquecida, abandonada, negligenciada. 

Jogada a própria sorte. 

Espere três meses na fila, seja forte. 

A verdadeira notícia é omitida nos jornais. 

Quantas pessoas morrem nas filas de hospitais?107 

 
106MELO, Joyce. Descaso. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p. 34 
107 SOUSA, Gleise. A Saúde. In: DOS SANTOS, Sandro Ribeiro (Org.). O Diferencial da Favela: Poesias quebradas 

de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2014. 



117 

 

A primeira expressão destacada é a releitura de uma expressão popular utilizada para fazer 

alusão a morte ou partida de alguém, então a expressão a saúde se foi é uma paródia de “fulano se 

foi”. Mas, se a saúde (aqui metamorfoseada de pessoa) se foi o que ficou para a população carente 

que não tem recursos para acessar o serviço privado de saúde? A resposta está na outra formação 

destacada “Coitada da saúde.../Esquecida, abandonada, negligenciada./ Jogada a própria sorte.”, 

nesse caso, a saúde assume um duplo sentido, ela pode significar tanto o serviço público quanto a 

saúde dos pacientes. As formações discursivas elencadas denunciam a atual situação do serviço 

público de saúde e demonstram a insatisfação com tal realidade. Questionar uma realidade é 

também uma via de construção de um discurso em prol da transformação desta mesma realidade 

social. 

 O último fragmento que será abordado nesse tópico, diz respeito à pobreza. Família sem 

auxílio (29) denuncia a realidade de uma família pobre que se repete em meio a sociedade. 

(29)Mulher guerreira de coração calejado. 

A favela sabe o quanto é duro pra tu, neguinha, 

Ter que sair cedo para vender água na sinaleira, 

Ter contas para pagar, 5 filhos para alimentar 

E nem 1 salário mínimo ganhar, 

Acordar as 3:00 da manhã porque choveu 

E a casa toda alagou e o pouco que tu tinhas,  

Já não tem mais porque a enchente levou, 

então você chora escondido para seus filhos não “vê”, 

Pois sabe que o governo não vai querer te ajudar,  

Só como bolsa família e o bolsa escola 

Que você nunca consegue se cadastrar, 

Porque a verba nunca é suficiente, 

Já que vai direto para a conta bancária deles,108 

Assim como em (25) e (26) fica demarcada em (29) a realidade vivenciada por uma 

mulher-negra-periférica. O texto trata da situação de carência e vulnerabilidade social a que está 

submetida uma mulher e sua família. Aqui a denúncia é não somente pela manutenção da pobreza, 

mas também pela corrupção e a postura do Estado diante de tal situação. Em “A favela sabe o 

quanto é duro pra tu, neguinha”, a formação discursiva informa a publicidade da situação 

vivenciada pela família sem auxílio e mais do que isso, sugere que é uma realidade comum no 

cotidiano da favela. Em todo caso, a formação discursiva “Só com o Bolsa Família e o Bolsa 

 
108XAVIER, Carol. Família sem auxílio. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: Galinha 

Pulando, 2014, p. 18 
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Escola/ Que você nunca consegue se cadastrar,/ Porque a verba nunca é suficiente,/Já que vai direto 

para a conta bancária deles” revela a inércia do Estado e atribui à corrupção a falta de resolução do 

problema. 

Os fragmentos utilizados nesse tópico tratam sempre de questões relacionadas a direitos 

violados (segurança, saúde, educação e cidadania) e assim elucida a ineficácia do Estado. Por isso, 

embora tratem de variados aspectos dentro do tema denúncia, depois de analisar os textos, é 

perceptível que, em todas as realidades representadas nas textualidades dos poemas, ou a ação 

inadequada do estado ou a sua inércia promovem tais situações. Assim, o conjunto dos poemas que 

se enquadra nesse tema sustenta um discurso de crítica e denúncia ao Estado enfatizando os efeitos 

disso sobre os moradores negros da periferia, espacialmente as mulheres. 
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A produção poética analisada nesta pesquisa está inserida na denominação de literatura 

marginal, portanto, está ainda ligada à condição de literatura escrita à margem da literatura dita 

erudita, como se ainda se mantivesse o paradigma da Modernidade. Mas o momento é de Pós-

modernidade e esta produção está incluída em expressões identitárias, esperando apenas ser aceita 

como uma das expressões do momento e do movimento negro no Brasil.  

A literatura me parece, até agora, uma das mais conservadoras áreas da arte, 

diferentemente da música e outras expressões artísticas, que já inseriram outras expressões 

culturais na sociedade, como uma voz alternativa. No entanto, essas autoras ainda estão fora do 

circuito e embora seus temas sejam idênticos a temas de filmes e de músicas cantadas nos meios 

de comunicação, elas e os seus temas ainda são considerados marginais mesmo refletindo em suas 

temáticas a espacialidade da qual é originada, isto é, a periferia que por sua vez congrega a 

população de baixa renda e de maioria negra. Além disso, suas produções estão situadas fora do 

mercado editorial e, por essa razão, sua difusão e popularização ainda se dá por caminhos 

alternativos. 

Trilhei um longo caminho para alcançar o objetivo de evidenciar como os temas dos 

poemas escritos pelas mulheres negras dos bairros periféricos estão em diálogo como pensamento 

feminista negro brasileiro. 

Percebi que os saraus são expressões culturais da periferia, fenômeno que tem crescido 

nas margens da cidade de Salvador, e são os principais espaços de divulgação das poesias. Neles 

(os saraus), as poetas, através das performances, apresentam oralmente seus textos para um público 

diverso formado tanto por pessoas da própria comunidade que compartilham com as autoras 

experiências cotidianas como também com sujeitos oriundos de outros espaços. Os slams, 

especialmente o Slam das Minas-BA, embora seja um evento recente, também teve papel 

importante na abertura de espaço para a participação e exibição pública de poetas mulheres. 

Além disso, verifiquei que a inserção e aceitação dos seus poemas pelo público tem 

estimulado a participação dessas poetas em outros espaços sociais, como faculdades, escolas, 

shows, dentre outros. Essa inserção se dá sempre a convite dos organizadores que pretendem 

promover debates fomentados pelos discursos contra-hegemônicos presentes nas poesias. Porém, 

na maioria das vezes, a participação é voluntária; não há auxílio financeiro destinado às poetas. Ou 

seja, tanto a produção poética quanto a participação performática não são reconhecidos como 
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trabalho e tão pouco como atividade que possua algum valor monetário agregado, diferente do que 

ocorre com outros autores oriundos de realidades atreladas à cultura dominante. A verba auferida 

pelas poetas através das poesias, de modo geral, é obtida com a colaboração de populares em 

apresentações feitas no interior de ônibus ou em locais públicos, quando costumam “passar o 

chapéu” para os que desejarem contribuir com suas apresentações ou através da venda das suas 

coletâneas e livros, geralmente, feita durante os saraus. 

Mesmo com as publicações em ambientes virtuais que são ainda limitadas e as que 

aparecerem em escassos livros que deixam, deixando de lado a performance, exceto quando saem 

em vídeos no Youtube, Blogs ou Facebook, recursos tecnológicos atuais que aumentam a circulação 

dos textos, essa produção ainda não se consolidou. Daí, pelo menos até o momento, eu ter 

considerado suas produções de literatura marginal. 

As autoras das poesias analisadas são mulheres autodeclaradas negras e moradoras da 

periferia. A inserção dessas poetas no campo da literatura marginal faz emergir uma série de 

significações possíveis: construção e afirmação identitária, desestabilização de estereótipos, 

exercício de poder através do direito de fala, reivindicação de diretos e protestos, são alguns deles. 

Suas identidades e a forma como se apresentam colaboram (estilo de cabelo, escolhas estéticas, 

uso de adereços, símbolos da religiosidade), dentre outros elementos inscritos nos seus corpos 

contribuem para a construção desses significados em performance. 

Com base na ADC e tendo em vista que tudo que é revestido pela linguagem é discurso, 

realizei o estudo de 52 poemas que constituem o corpus dessa pesquisa e identifiquei uma 

diversidade de assuntos. Apareceram questões ligadas ao pertencimento racial, afirmação 

identitária, combate ao racismo, mulher (sexualidade, corpo, violência), periferia, violência 

policial, literatura marginal, corrupção, dentre outros. Nesse sentido, conhecer essas poetas, seus 

perfis, auxiliou-me na compreensão daquilo que tratam em seus textos para chegar nos discursos 

que propagam. 

Depois de agrupar suas produções em eixos maiores - Identidade, Resistência e Denúncia 

– originando os temas que foram tomados como referência, realizei a análise do discurso crítica do 

temas, ou seja, através da concretude na linguagem em forma de texto, mais especificamente dos 

poemas, pude chegar ao discurso (conteúdo como se apresenta para interpretá-lo com seus sentidos 

políticos, de mudança, de transformação e das idéias em circulação). Da análise, constatei um forte 

diálogo entre os discursos presentes nas poesias analisadas e as teses defendidas pelo Pensamento 
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Feminista Negro Brasileiro. Em primeiro lugar destaco o fato de que nos poemas o fazer poético 

aparece como uma forma de romper silenciamentos, o que por si já anuncia a difusão de um 

discurso que pretende fazer frente a outro (discurso dominante) que as tinha mantido silenciadas 

na sociedade brasileira até o momento e que por meio do poema podem posicionar-se. 

Tendo em vista a proposta de desarticulação do discurso hegemônico, verifiquei no tema 

Identidade a negação de representações universalizantes pautadas em discursos de 

embranquecimento e na ocultação da dimensão racial. Essa abordagem promoveu uma 

desestabilização do ideal de branquitude, o projeto de mulher frágil e vulnerável defendido pelo 

discurso dominante e formulou, através de construções discursivas, uma positivação da identidade 

da mulher negra de periferia associada à força, beleza e resistência e muito distante do que propõe 

o discurso dominante que se quer desconstruir. 

Do mesmo modo, percebi, através do tema Resistência, a construção de um discurso 

desestabilizador de dimensão coletiva. Se por um lado está a ideologia dominante a afetar toda a 

comunidade negra, por outro, há construções discursivas contestadoras que estão voltadas para toda 

a comunidade negra, o que se concretiza linguisticamente por meio da formação discursiva “nós”.  

Ademais, ao adotar uma perspectiva histórica, que revela a resiliência dos negros, 

enquanto escravos, essa produção destaca consequências da ação da ideologia racista ao longo dos 

anos. Por isso, pontua a existência de uma “guerra não declarada”. Todavia, nesse conflito a 

palavra, ou seja, a linguagem, por conseguinte, o poema aparece como arma, como um instrumento 

de luta. O apelo também é utilizado como uma estratégia discursiva para devolver a identidade 

ancestral com orgulho, juntamente com o uso do cabelo crespo como um ato político e 

revolucionário. São várias, portanto, as maneiras propostas de resistir. 

A análise dos poemas aqui reunidos e denominados como Denúncia indica a ineficácia e 

negligência do Estado para com demandas das comunidades populares. O mau funcionamento do 

sistema educacional, a fragilidade do sistema de ensino e a violência policial são assuntos que 

aparecem no interior desse tema. Os assuntos mencionados, mas, de modo particular, os dois 

últimos resultam em aumento da mortalidade dentro de um grupo social específico. Assim, os 

poemas através de variadas estratégias/formações discursivas carregam e ao mesmo tempo dão 

forma a um discurso que questiona formas de extermínio da comunidade negra e pobre com 

destaque para os efeitos desse contexto sobre as mulheres (especialmente, na perspectiva da 

maternidade). 
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As análises dos temas, tomando como base o agrupamento de poemas, mostram discursos 

que muito se assemelham a teses defendidas por Jurema Werneck, Conceição Evaristo, Sueli 

Carneiro e Lélia Gonzalez. Isso porque, tanto nos poemas como no que defendem as intelectuais 

do PFNB, a escravidão aparece como marco da opressão na história dos negros no Brasil, mas não 

somente por isso. A formação de identidades negras; a fundação de uma resistência cultural; a 

ocultação da participação negra na história e a consequente necessidade de revisão do seu papel na 

formação histórica e cultural do Brasil; o rompimento de estereótipos, a utilização de símbolos da 

mística africana a exemplos das Ialodês como referência (uma forma de negar também a ideologia 

cristã); todos esses aspectos importantes para o PFNB aparecem dispersos nos poemas analisados.  

Do mesmo modo que as proposições formuladas pelas pensadoras feministas negras 

brasileiras, o fazer poético aqui analisado leva em consideração a necessidade de combater todas 

as formas de opressão que em interação com o gênero, articulado com raça e classe social, atuam 

sobre a realidade das mulheres negras. Tendo em vista, a compreensão de gênero como uma 

categoria multideterminada, outros marcadores influenciam na maneira como cada sujeito vive sua 

experiência social a partir do gênero. Considerando a dimensão sociológica da categoria raça e suas 

implicações de base em uma construção sócio-histórica também é nítida as implicações desta 

categoria sobre outras, principalmente sobre classe social, que no Brasil se estabelece com base em 

uma ideologia herdada da escravidão que se apóia no equívoco das hierarquias raciais. Suas ações, 

portanto, se dão numa dimensão interseccional e as categorias de gênero, raça e classe social 

aparecem sempre em interação nos discursos analisados. 

Em todos os casos, tanto para as intelectuais que compõem o arcabouço teórico do PFNB 

quanto para as poetas negras da periferia que promovem uma resistência cultural frente ao racismo, 

sexismo e hierarquização de classes sociais, as suas vivências contribuem para a formulação de 

discursos eminentemente políticos e de intervenção na sociedade. Os dois grupos, o primeiro no 

âmbito da produção teórica (exceto Conceição Evaristo que também atua no campo literário) e o 

segundo no âmbito da literatura marginal e da cultura, tomam o seu lugar de atuação como um 

meio de lutar utilizando-se da linguagem e se fazendo ouvir. 
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APÊNDICE 1 – Mapeamento de Saraus na Cidade de Salvador109 

 

 
109 Essa relação de saraus foi obtida por meio de várias pesquisas, em diversos meios, mas inicialmente em consulta 

no blog http://sarausdepoesiaemsalvador.blogspot.com.br/ 
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Nome do sarau Bairro 

Sarau da Chácara Santo Antônio Além do Carmo 

Sarau de Itapuã Abaeté 

Sarau da Câmara Municipal de Salvador Centro 

Sarau do Gato Preto da Sorte Santo Antônio Além do Carmo 

Sarau das 7 Praças Centro 

Sarau Bem Black Pelourinho/Barris 

Sarau Bem Legal Nazaré 

Sarau Pós-Lida Largo do Porto da Barra 

Sarau Academia de Cultura da Bahia Garcia 

Sarau Varvara Corredor da Vitória 

Sarau da Capelinha Capelinha de São Caetano 

Sarau da Sereia Rio Vermelho 

Sarau do Gueto Gamboa 

Sarau da Zefa Pirajá 

CEPA – Círculo de Estudos Pensamento e Ação Garcia  

CHA Cultural Nazaré 

Sarau Aa cara do Ethos Mussurunga I 

Fala Escritor Iguatemi 

Sarau da Onça Sussuarana 

Sarau A(mar) Praias de Salvador 

Sarau da Biblioteca Monteiro Lobato Nazaré 

Sarau Erótico Pelourinho 

Sarau Pós-lida Barra 

Sarau do JACA Cajazeiras V 

Sarau da Paz Bairro da Paz 

Sarau da Laje Sussuarana 

Sarau da Flor Loteamento Jardim Brasília 

Sarau da Mata Escura Mata Escura 

Sarau Viva a Poesia Viva Barris (Biblioteca Pública) 

Sarau do Cosme Cosme de Farias 

Sarau Arte Marginal Salvador Fazenda Grande do Retiro 

Cajazeiras que Lê Cajazeiras V  

Sarau Enegrescência Barroquinha 

Sarau do Beco Paripe 

Sarau Arte Livre Cabula/UNEB 

Sarau de São Lázaro Federação/UFBA 

Sarau da Mata Ondina/UFBA 

 

Quadro 19: Mapeamento de saraus em Salvador 

APÊNDICE 2 – Questionário para os organizadores de saraus 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO 

 

Quem são os fundadores do evento? (nomes, idade, formação e profissão) 

Porque a escolha do nome Sarau? 

Como surgiu a ideia de fazer um sarau? 

Quando começou (ano e local) a existir o evento? 

Com que frequência acontece o sarau? 

Como acontece o sarau, há uma programação antes do evento com convidados prévios ou 

acontece com aqueles que estão no momento? 

Quais as formas de divulgação? Usam impresso (jornal, revista) internet e blog para divulgação? 

Há mulheres grupo de organizadores? Elas são poetisas? 

Há poetas mulheres no sarau? Quem são elas (se puder, citar os nomes)? 

Quais as dificuldades encontradas para realizar o sarau? 

Quais as conquistas alcançadas com a realização do sarau? 

Como é a recepção do público? A comunidade do entorno costuma frequentar? 

OBS: Para aqueles saraus que, porventura, deixaram de acontecer, responder às perguntas com 

relação ao período em que aconteciam e responder as duas perguntas que seguem. 

Quando o evento parou de ser realizado? 

Quais as motivações para o término do evento? 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 – Questionário para as poetas 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES 

SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO 

 

Nome: 

Idade: 

Raça/Cor: 

Profissão: 

Estado civil: 

Escolaridade: 

Onde mora? 

Quais os temas que mais gosta de escrever? 

Qual o modo de divulgação de sua produção? 

Onde suas poesias podem ser encontradas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – POESIAS COMENTADAS 

 

Andréia Cairo 

 

 “Aqui jaz...”  
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 Uma mulher negra, que viveu sem ser inteira  

 Pensando que nada podia.  

 Já que lhe ensinaram a grande maioria, que ela não podia... 

5 Não podia usar batom vermelho;  

 Não podia ficar de perfil; 

 Não podia usar roupas de cores fortes, porque ali era uma má sorte; 

 Não podia pintar seu cabelo, porque aquilo era um apelo, principalmente de 

vermelho...  

 Que apelo que nada, 

10 Isso era uma maldade que deveria ser podada, pelos pais dessa criada, 

 Que o tempo moldou e a vivência influenciou,  

 e hoje sabe que pode tudo, que se exploda o resto mundo,  

 aqui jaz essa mulher velada... 

CAIRO, Andreia. Aqui jaz. In: O diferencial da favela: poesias e contos de quebrada. 

Sarau da Onça (Org.). Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 37.  

Em “Aqui Jaz”, Andreia Cairo fala sobre o final de um ciclo de limitações ensinadas que 

se estabelece através de um processo educacional pautado em valores machistas e racistas; sinaliza 

proibições impostas às mulheres negras dentre as quais estão a impossibilidade de usar batom 

vermelho, ficar de perfil, pintar o cabelo ou usar roupa colorida. Esses códigos de conduta 

denunciam a tentativa de formulação de um padrão de comportamento que elege características do 

fenótipo negro como elementos que devem ser negados, escondidos, ocultados, são exemplos disto 

lábios, nariz e cabelo, símbolos extremamente ridicularizados no seio de uma cultura que adota 

padrões europeus como referência para designar o que é belo. No entanto, essa tentativa de 

estabelecer um controle, através de proibições ou recomendações limitadoras é negada. Há no 

poema referência a uma da tomada de consciência que aparece com o tempo, ou seja, a maturidade 

e a vivência. Nesse sentido, temos a morte de uma mulher que atendia aos padrões de 

comportamento estabelecidos visando o controle e a sbmissão dando lugar a uma mulher liberta, 

capaz de deixar que “se exploda o resto do mundo” para fazer tudo o que quiser. O uso da inscrição 

“Aqui Jaz”, comumente utilizada em lápides, indica o próprio poema como o local onde morre a 

mulher que viveu sem ser inteira com uma série de limitações e dá vida a uma mulher consciente 

e liberta das condicionantes impostas pelo preconceito presente na sociedade. 

 Que mundo! 

 Que mundo é esse tão capitalista, 

 Que nem sabe quem tá na pista, e piorou na lista, 

 Na lista da desesperança, de quem passou a infância pedindo no farol, 

5 E foi sempre destratado, muito, muito mal tratado, hoje querem que ele seja “homem de 

bem”, 
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 Mas quem ensinou isso para além, 

 Além do asfalto, da sede, da fome, 

 Como querem que seja homem, homem sensível, que não use a violência, como 

clemência, de uma vida sem decência,  

10 Isso sim é inocência.  

CAIRO, Andreia. Que mundo. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

Em “Que mundo”, a poeta discute o sistema capitalista e exclusão social. Nos versos 

iniciais, descreve um pouco da exclusão social ocasionada pelo capitalismo que resulta no 

crescimento da pobreza e da concentração de renda e segue apresentando como exemplo a realidade 

dos menores que pedem dinheiro nos faróis. Ao exemplificar, o poema relata e denuncia a situação 

a que esses menores são submetidos, nas palavras da poeta, “uma vida sem decência”. Na linha 7, 

situa a fome, a sede e a rotina como as aprendizagens vivenciadas por esses menores que muitas 

vezes não tem acesso à educação formal. No desenrolar dos versos aparece também a dimensão do 

papel da sociedade, nesse contexto, de duas formas: primeiro, como a sociedade que maltrata, 

destrata e violenta e depois como a sociedade que espera a formação de “homens de bem”, fazendo 

alusão à inocência que se espera de uma criança. A poesia, porém, sem ser determinista, enquadra 

como inocente a esperança de formação de um determinado tipo de homem diante de tal 

experiência de vida e formação. Um leitor desavisado pode entender atribuir teor determinista ao 

texto, todavia, o que se pretende é uma reflexão sobre o que a sociedade espera desses sujeitos e o 

que ela oferece para a sua formação que geralmente se dá em condições degradantes e violentas. 

 EU VIVO 

 Vivo num mundo sem segurança 

 Que até criança perde a esperança 

 De ser alguém diferente, que só quem tem a cor sente, 

5 Vivo num mundo onde quem tem manda em quem não tem 

 E afinal, os de cor tem quem??? 

 Os de cor não têm, nem esperança, mal tem infância, mal sabem que alegria, 

 É ter um pão ao nascer do dia,  

 Mas que ironia, estamos na Bahia, 

10 Terra de todos os santos, encantos e axé, 

 Mas será que esse povo preto não tem fé? 

 Se têm? Que fé é essa que até hoje não dá pressa  

 Pra acabar com essa coisa tão desonesta 

 Que se chama fome perversa, 

15 Eu vivo em um mundo chamado Salvador, que não é só o Pelô, 

 Que o que mais tem é dor 

 Mas pena que muitos não percebem 

 Que nossos irmãos estão indo embora 
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 Fora de hora, levados pela droga que assola, 

20 Mas que droga! 

 Que vida é essa que faz mães chorar tão cedo pelos filhos seus, 

 Que mal chegaram à juventude,  

 que é muito importante, e que até hoje sou infante, 

 Mas é muito triste se despedir de alguém que você nem sabe pra onde vai, 

25 E porque foi tão cedo, talvez pela dor ou pelo medo, 

 Medo de não ser respeitado, ou talvez de ser humilhado, 

 Em uma cidade tão capitalista, que ou você tem ou então que pegue a pista. 

CAIRO, Andreia. Eu vivo. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

Em “Eu vivo”, o tema segurança e vulnerabilidade social aparece através da discussão 

sobre as condições de vida e sobrevivência de determinados grupos sociais. O problema ganha 

destaque no jogo de sentido produzido pela expressão “até criança perde a esperança” (l.3) que, 

por sua vez, mais do que certo pessimismo, revela certa fragilidade estrutural a que foram relegadas 

pessoas negras e pobres sempre submetidas à exploração e exclusão, decorrentes dentre outros 

fatores do sistema de produção capitalista. Percebe-se também uma crítica à religiosidade atribuída 

à Bahia; uma estratégia para questionar a espera de transformação pela via religiosa, uma vez que 

a fé, não tem dado conta de resolver um problema que é racial, social e econômico. No avançar do 

poema, a poeta destaca que Salvador não está limitada ao Pelourinho e tampouco, é somente a 

capital da folia, como costuma ser veiculado na mídia; há outras nuances da cidade, além daquela 

que é vendida turisticamente. Esses espaços guardam a dor, apresentada em seguida com a reflexão 

sobre as mortes prematuras de jovens negros, suas causas e os fatores que os inserem em contextos 

de vulnerabilidade social. Finaliza destacando a força do capital para garantir privilégios e manter 

a exclusão. 

 A invisibilidade Negra 

 Estava no ônibus em pé 

 Ônibus cheio, lotado 

 Com meu lindo turbante, 

5 Turbinado 

 Alguns olhares pareciam apreciar  

 Outros a se escandalizar, 

 Um homem perto de mim 

 Olhava com indiferença, 

10 Me incomodava, parecia descrença 

 Vagou um lugar e aquele, 

 O tal da indiferença chama outra mulher distante 

 Para sentar, 

 Neste momento fiquei invisível 
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15 De tão perto que estava, 

 Se não fosse a hipocrisia 

 Ele me convidaria 

 Invisível permaneci, 

 Mas agora por opção 

20 Não quero ser vista pela ignorância 

 Quiçá pela hipocrisia de ser negada 

 Não! 

CAIRO, Andreia. A invisibilidade Negra. In: O diferencial da favela: poesias e contos de 

quebrada. Sarau da Onça (Org.). Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 83. 

A poesia cujo título é “Invisibilidade Negra” apresenta trata de um episódio de 

discriminação que tem como cenário do interior de um ônibus. O transporte coletivo por ônibus, 

em Salvador, é muito utilizado principalmente por pessoas pobres moradoras das periferias para 

fazer a locomoção entre diversos pontos da cidade. A condição do transporte público por ônibus é 

precária, os coletivos costumam demorar, os trajetos são extremamente longos e os veículos muitas 

vezes se apresentam sujos e quebram com frequencia. A superlotação nesse tipo de transporte é 

muito comum, afinal este acaba sendo um dos principais meios de locomoção da periferia para o 

centro, recurso adotado por aqueles que precisam trabalhar e/ou estudar longe de suas moradias. 

Essa contextualização permite aproximar o eu-poético de uma determinada classe social, a classe 

popular. Seguindo, há uma breve descrição do eu-poético na qual figura uma relação das palavras 

turbante/turbinado; o uso do termo turbinado para adjetivar turbante confere certa potencialidade 

ao objeto. Tendo em vista os efeitos que o uso do turbante provoca demonstrado em l. 6 e 7, é 

possível perceber a importância atribuída ao objeto que não é concebido somente como adereço, 

mas também um símbolo de resistência e instrumento de afirmação. No contexto cultural baiano, 

cotidianamente, o turbante é muito utilizado por mulheres negras como uma forma de manter viva 

e forte a ligação com uma ancestralidade negra. É justamente o turbante o elemento da cultura 

negra que o eu-lírico carrega que desperta nas pessoas ao redor reações diversas, sejam elas de 

apoio ou reprovação, entretanto a indiferença é o que incomoda. A indiferença, o fato de ser 

invisível para alguém, o espaço do não ser, da negação por outro se torna evidente ao ser preterida 

em relação a outra mulher.  Aqui um jogo com a ideia de invisibilidade, de ser invisível para o 

outro que não quer ver e de permanecer invisível por não querer ser vista pelo outro que, nesse 

caso, é posto como a personificação da ignorância e hipocrisia, faz surgir também uma negação 

por parte do eu-lírico. Ou seja, a poesia é construída a partir da negação do eu-lírico, por um 
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personagem, no entanto, é encerrada com um “não” proferido pelo eu-liríco, através do qual ela 

não aceita tal situação, ela nega a própria negação por outrem. 

 Tempo Perdido 

 Quando penso, que perdi um pouco do que devia ser, 

 Sinto-me incomodada, 

 Pois se fosse alertada mais cedo, 

5 Jamais teria o medo, 

 Do qual por muito tempo fui refém, 

 Para que ser refém? 

 Se poderia ir além, 

 Além de tudo isso, 

10  De tanta dor e lamento,  

 De tanto descontentamento,  

 Que até hoje me faz pensar nesse tempo perdido,  

 Mas se já perdeu já era, 

  Vamos pra galera que a negritude nos espera.  

CAIRO, Andreia. Tempo Perdido. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

 

“Tempo perdido” é o título da poesia na qual Andreia Cairo evidencia a existência de um 

tempo no qual o eu-poético aparece como refém e amedrontada, por falta de alerta. Os primeiros 

versos da poesia sugerem um estado de desconhecimento, de ignorância que tornam o eu-poético 

refém. Todavia, fica demarcada na poesia a tomada de consciência de que é possível ir além da dor 

e lamento (l. 7-11). A utilização do termo “perdido” no particípio traz ao mesmo tempo a ideia de 

adjetivação para o tempo como também a ideia de algo que ficou no passado, portanto  o poema 

apresenta um certo movimento cíclico uma vez que em seu penúltimo verso (l. 13) reforça a 

construção que constitui o título – um tempo perdido/ um tempo que já era. No entanto, em seu 

último verso, rompe com o tempo que “já era” (l. 13) e anuncia um deslocamento, um movimento 

em direção à negritude. 

 

 E mais dois Pretos se foram... 

 E mais dois jovens negros se foram, 

 Com mais uma investida da polícia, 

 Que tristeza, mais duas mães chorando por seus filhos, 

5 Que vida! Isso não é vida, tenho medo de parir Dandara e Yberê, 

 Pois tenho medo de perder, perder a esperança, perder a coragem, 

 Aliás, a coragem eu já perdi que é a de parir,  

 ter filhos e não poder criar, 

 porque a polícia veio pra matar, 

10  isso sim é um azar. 
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 Mas para isso terminar temos que lutar,  

 para nossa juventude negra não se acabar,  

 Já que matar na periferia virou algo popular...   

CAIRO, Andreia. E mais dois pretos se foram. In: Arquivo pessoal da autora, 

Salvador, [s.d] 

Em “E mais dois Pretos se foram...”, Andreia Cairo discute um tema muito caro ao 

movimento negro: o extermínio da juventude negra e a violência policial. Todavia, a abordagem é 

feita a partir do ponto de vista de uma mulher que põe em cheque a maternidade para mulheres 

negras e pobres, moradoras de periferias. Primeiro, expondo o sofrimento das mães que perdem 

seus filhos em decorrência da ação da polícia para depois, acrescentar o sofrimento decorrente da 

falta de coragem para parir. Ambos os sentimentos estão relacionados à possibilidade de perder os 

filhos em razão do extermínio latente nas periferias. O poema, portanto, assume um viés de 

denúncia. Ao se referir aos filhos que não tem mais coragem de parir, o eu-poético cita os nomes 

Dandara e Yberê; o primeiro tem relação com a herança africana no Brasil, pois é esse era o nome 

da esposa de Zumbi dos Palmares que lutou pela liberdade dos escravizados e o segundo é um 

nome de origem indígena; esse recurso demonstra uma consciência da influencia de negros e índios 

na formação do povo brasileiro e também na vulnerabilidade em que vivem esses povos e seus 

descendentes atualmente espalhados pelas periferias. 

Bethânia Souza 

 
Poesia da Resistência 

 Quem é você, negro? 

 Quanto custa sua pele negra, negro? 

 Sua indenização é bala, é negro? 

5 Com quantos litros de suor você resiste, negro? 

 Ah, negro! Quanto ecoa seu grito negro, negro? 

 Resiste negro, Resiste! 

 Quem te ensinou a ser negro, negro? 

 Foi a escola ou foi a rua, negro? 

10 Quem te representa, negro? 

 Negro, resista negro! 

 Quem faz seu cabelo, negro? 

 Quem chora por seu corpo estendido negro? 

 Negro, resista negro! 

15 Quem te fez forte, negro? 

 Quem te ensinou a rezar, negro? 

 E essa cicatrizes, negro, que chicote te chicoteou? 

 Resista negro!  
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 Que Maria te amparou, negro?  

20 Seu tambor resiste, negro! 

 Qual Estado te amparou negro? 

 E essas raízes na cabeça, negro, quem regou? 

 E essa força negra, negro, que tapa na cara da polícia te ensinou? 

 Resista negro. 

25 Negro, negro, negro, a luta não acabou!  

 Resista negro, resista negro! 

 Você vai deixar a polícia te matar, negro? 

 Resista negro! 

 Você vai deixar dona Maria chorar? 

30 Resista negro! 

 Você vai deixar a estatística de taxar, negro? 

 Ah! Negro, resista negro! 

 NEGRO, RESISTA! 

SOUZA, Bethânia. Poesia da Resistência. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s,d] 

 

Em "Poesia da Resistência", Bethânia Souza constrói o texto poético a partir de uma série 

de sequências interrogativas que dizem respeito à condição do negro na sociedade.  Através desses 

questionamentos, a autora aborda diversos aspectos que vão desde quem é você, ou seja, a 

dimensão identitária, até quanto custa a sua pele negra, que remete a discussões sobre exploração 

de pessoas negras (aqui é possível pensar a exploração em várias áreas, a exemplo do tráfico e do 

mercado de trabalho). Cada verso em forma de questionamento nos coloca de frente com realidades 

e enfretamentos vivenciados cotidianamente pela comunidade negra, tais como a violência policial 

e o sofrimento das mães que perdem seus filhos em decorrência de um extermínio da juventude 

negra.  Em todo caso, é importante destacar que, além de apontar questionamentos, o poema 

também assume a função de convocatória, uma vez que há um reiterado chamado à resistência, 

bastante evidenciado no último verso como imperativo “Ah! Negro, resista negro!” (l.32). 

 Resistência 

 Pensamentos diversos 

 Inscrevo-me no papel  

 Encharco folhas 

5 De tempestades de suor que escorrem das minhas mãos 

 Mãos negras autenticas 

 Descobrindo através da escrita, que podemos sim ter escolhas 

 Busco-me nesse infinito de ser eu 
 Aquilo que baixinho vem soando aos meus ouvidos 

10 O tambor vem vindo, com o bater do coração 

 Sinto que me arrepiou 
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 Ressaí então, o espírito guerreira 

 De nossas mães 

 No sangue, acentuada melanina com ancestralidade 

15 De cor preta, guerreira pronta para o combate 

 Preparada para ser metralhada pelos olhares 

 Dos ratos, porcos, toda população 

 De olhar para os machos imundos 

 como predador a traçar a preza 

20 De ver os meninos deitados no chão 

 Na solidão, da casa chamada rua  

 Escola com pós doutorado em Brasil 

 Realidade caótica 

 Suja, cheias de deturpações 

25 Uma história mal contada 

 Se pergunte, quem é você nessa história irmão? 

 Negando nossa história África pela ocidentalização 

 Trocando guerreiros e guerreiras, por filósofos que sempre tiveram pão 

 Nossas raízes, nossa ancestralidade 

30 Resistência, irmandade 

 Pobre aprende desde cedo a dividir 

 E o rico? Só quer pra si 

 Porque uns com muito, e outro com tão pouco? 

 Porque os muitos pretos aqui ganham tão pouco? 

35 Pouca alimentação, pão e água 

 Saneamento básico, nem se fala na quebrada  

 Educação, passou longe 

 Na trave, vamos brincar de esconde-esconde                         

 Esconde das balas do policias 

40 Mais uma mãe chora 

 E assim vêm vários pensamentos na cachola 

  

 

  

 Enquanto penso ser difícil, essa realidade que nos apavora 

45 Dentro disso, as possibilidades de mil realidades me revigora 

 Me traz a cena, a tona, e que eu não posso faltar 

 É compromisso, não dá pra viajar  

 Olhar, re-olhar, pensar, repensar 

 Questionar o porque, é o passo para começar 

50 Aceitar esse mundo infinito, com apenas uma razão 

 É lógica de dominação 

 Sem respostas, inicialmente só perguntas 

 Tentaram enterrar nossa história 

 Mas nós arqueólogos ancestrais 

55 Viemos resgatar  

 A força e a coragem de nossos ancentrais 

 Na capoeira, na natureza, no mais 
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 Na amizade, nos novos caminhos que podemos construir 

 Transforma, rebelar, resistir 

60 Não baixa a guarda, nunca se sabe de onde o bote pode vim 

 Sigo firme, passo firmes, mente tentando achar a lucidez  

SOUZA, Bethania. Resistência. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s,d] 

Com o título "Resistência", o poema tem início declarando a possibilidade de inscrever-

se por meio da escrita, ou seja, de construir a proporia identidade, demarcando pertencimento e 

afirmação. A produção poética aparece como a possibilidade de construir um novo caminho, após 

refletir acerca da história que foi contada sobre a formação do Brasil e pensar em qual lugar está 

situado o eu-poético nesse contexto. Ademais, a autora descreve um cenário que muito se 

assemelha à realidade das periferias brasileiras, carentes e sem infra-estrutura e, partindo disto, 

conclama para um regaste da história e ancestralidade visando uma transformação em busca da 

lucidez. O poema sugere a necessidade repensar a história, estabelece um debate em torno da 

história oficial  - as grandes narrativas são construídas sobre que prisma, o olhar de quem vai definir 

quem são os vencedores, os guerreiros , os vitoriosos? Qual história nós conhecemos?-  e o escrito 

poético que figura como um meio de questionar a narrativa hegemônica.  

 

 Olhares  

 Acho engraçado as pessoas que não me conhecem 

  E que me olham como se me conhecessem 

 Me olham do dedo do pé até a ponta do meu dread 

5 Vê se isso procede!  

 Me olham torto, me olham feio 

 alguns comentam, parece que não tem espelho  

 ficam preocupados tanto com a vida dos outros, que se tiver andando  

 E olhar para o lado, pisam no buraco 

10 Pois é, isso que eu tenho a dizer  

 O seu olhar, fere meu ser 

 Mas ele fere me deixando mais forte 

 De saber que neste mundo eu sei o que eu quero fazer 

 Não quero olhar as pessoas com preconceito  

15 Nem julga-las antes de conhecer direito 

 E mesmo que conheça não tenho esse direito 

 Eu quero estar bem, com quem me quer bem e evoluir bem 

 Para poder viver bem 

 Nessa sociedade que machuca, que machuca meu coração 

20 Que quer fazer o bem, e quer fazer o mal 
 mas eu não quero te desejar o mal 

 Eu quero que vocêpare, pense e, olhe para você 

 Eu quero que você repense, antes de abrir a boca pra me dizer 
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 Se sou homem, Se sou mulher  

25 Ou seja lá o que for 

 Não é da sua conta, 

 Faça-me o favor 

 Seus olhares machucam e fazem todos os dias as pessoas chorarem 

 Porque não aceitam seus cabelos, seu nariz, sua cor de pele, seu corpo 

30 E sabem porque eles não aceitam, porque vocês olham para eles assim 

 E sabe porque não aceitam  

 Porque vocês olham para eles assim, inferiorizando 

 como se fossem os maiores 

 Agora me diga, maior em que, em estatura? 

35 Pois é, tenho uma coisa a lhe dizer 

 Maior é o mundo, e o universo que quero conhecer 

 E que não conhecerei todo, muito menos você 

 Tenho que te dizer mais uma coisa o certo e o errado 

  Ninguém pode dizer, cada um decide o que quer na vida, cada um decide o que 

quer ser  

SOUZA, Bethania. Olhares. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s,d] 

O poema trata do preconceito e discriminação. Ao revelar o incômodo decorrente dos 

olhares discriminatórios que são lançados por desaprovação da cor, corpo, cabelo, dentre outros, 

os versos expõe os efeitos dessas condutas sobre os sujeitos discriminados. Ainda segundo o 

poema, ao pressupor uma inferiorização, os olhares e sensuras deixam machucados e provocam 

choros, falta de aceitação. O eu-poético, no entanto, declara força diante de tal situação e para 

buscar ser o que se quer ser. 

Bruna Silva 

 Para Luana.  

 Nós? Nós lutamos por nossas irmãs negras que se foram. 

  Nós? Nós lutamos para que não derramem sangue do nosso povo. 

 

5 

 Nós? Nós estamos na luta enfrentando o sistema, afinal quem guia nossos caminhos 

são Exu, então sem problema. 

  Lutamos dia a dia para que pessoas como Luana não sejam esquecidas.  

 Mãe solteira- lésbica- preta e periférica Luana foi vitima de Lesbofobia, Racismo e 

Machismo. 

  Até quando vamos estar submissos a isso? 

10  Nós gritamos num tom de revolta, vai chegar um dia que esses fardados vão estar 

tudo na forca. 

  Sabe porque? Nosso povo existe e resiste. 

  E para cada uma morta, 10 Luana vive.  

 
15 

O sangue dela se transformou em força, as nossas irmãs não desistem Mirela Sena, 
Maiara Silva, Aila Oliveira mulheres como elas estão sempre na luta de segunda a 

segunda feira.  
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 Sim! Elas me representam e sempre vão representar, e Luana aonde estiver é de você 

que vem minha força. 

SILVA, Bruna. Para Luana. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 

Luana, nome que dá título ao poema, representa uma série de grupos vulneráveis (negros, 

mulheres, homossexuais, pobres) e é uma referência, um símbolo dos efeitos da violência que é 

empreendida contra esses grupos. A voz poética constrói um discurso de NÓS, um coletivo 

disponível para luta contra a opressão e submissão. O poema traduz um grito revoltado de 

resistência que tem origem na existência de pessoas que lutam cotidianamente, por isso Mirela 

Sena, Maiara Silva, Aila Oliveira são citadas como exemplos de luta por Luana que tem seu sangue 

transformado em força. É importante destacar também a presença da religiosidade de matriz 

africana, nesse caso Exu – aquele que abre caminhos - é apresentado como guia. Cabe ainda 

evidenciar que as mulheres citadas como exemplo de força são todas poetas, esse fato pode ser 

compreendido como uma reflexão sobre o poder transformador e engajado da poesia. 

 Minha Luta!  

 Eu ouvir piadas sobre o meu cabelo, meu dente e minha cor. 

  Ouvi calada e procurei estudar.  

 Falaram que os meus traços pareciam de macaca.  

5 Ouvir calada e procurei pesquisar.  

 Falaram que eu não... PARA!  

 Eu sou linda e não preciso de sua opinião. 

  Com minhas irmãs eu estudei sobre auto-afirmação. 

  E os meus dentes são lindos como são.  

10 Não preciso de branqueamento ou uma junção  

 E o meu cabelo é minha identidade, minha raiz  

 E pode ter certeza que eu não ligo se ele estiver com frizz. 

  Os meus traços vem de meus ancestrais,  

 Zumbi e Dandara também foram meus pais, 

15  Me fizeram estar aqui tenho muita gratidão. 

  Então é preciso honrar a cor que NÃO remete a escuridão. 

  E as autoridades responsáveis é bom pegar visão  

 Eu não quero Princesa Isabel na capa do meu livro de historia, NÃO!  

SILVA, Bruna. Minha Luta. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 

 

O título Minha Luta anuncia uma batalha travada contra o racismo. O eu-poético narra a 

busca por conhecimento como caminho para superar as críticas e auto-afirmar-se diante de tantos 

atos de racismo. Com isso, parece encontrar coletivamente - essa coletividade está expressa em 

“minhas irmãs”-  a afirmação de seu cabelo, dentes e outras características que, segundo a voz 
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poética, são traços herdados da ancestralidade honrada.  Há também no poema uma crítica a uma 

falsa libertação dos negros escravizados, uma vez que esse grupo e seus descendentes continuam 

subjugados e aprisionados a outras formas de exercício de um poder que é opressor, racista, 

patriarcal e se impõe também através de ideologia de embranquecimento, por isso nas linhas 17 e 

18, é emitido um alerta para as autoridades sobre a negação da Princesa Isabel como um ícone de 

libertação. Além disso, há um reconhecimento do valor da ancestralidade e o reconhecimento de 

personalidades que forma importantíssima na luta pelo povo negro que são Zumbi e Dandara (l.13 

e 14).   

Carol Xavier 

 Meu Black agride 

 Chega, chega, chega. 

 Chega de novelas americanizadas, 

 De padrões de beleza televisivo, 

5 De negras só atuando nas favelas e na cozinha 

 Sendo escravizadas por brancos nojentos e estúpidos racistas 

 CHEGA! Porque eu também não posso atuar nos melhores papéis? 

 Porquê? Negro também pensa, negro também é capaz 

 E negro não se cala, negro fala, na poesia, na capoeira 

10 Na música, na dança afro, no rap e em tudo que engloba arte, 

 Porque negro é cultura! Morena? Morena? EU sou negra! 

 NEGRA do cabelo duro, crespo, pixaim 

 Cabelo da desgraça, ninho de rato. De passarinho 

 E do que quiser mais chamar, vai continua, COITADO! 

15 Tão frágil e inocente tudo o que você fala 

 Já não vem mais para o coração 

 E sim para minha mente 

 Que transforma todos esses insultos em sabedoria, 

 Sabedoria que usei para lhe fazer essa poesia, meu querido racista. 

20 Não cortei meu cabelo por moda, 

 Cortei o que não me pertencia, 

 Eu era apenas mais uma contribuinte para essa sua ideologia, 

 E não me sentia bem com o alisante me fazendo de refém 

 Sem perceber que estava sendo mais uma vítima desta ilusão 

25 Sonhando com os cabelos lisos e sedosos da propaganda da televisão 

 Que destrói a nossa resistência e nossa autoafirmação 

 Não cortei só por cortar, cortei do mesmo jeito que estou cortando o seu preconceito como 

o meu turbante que lhe dá agonia, 

 Desfazendo essa sua ideia fazia 
30 De que o Black foi a maneira mais fácil de pentear 

 E de cuidar, engano seu, meu Black é lindo e agride, 
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 Eu sei que agride, mas é melhor você aceitar 

 Porque as negras estão chegando pra incomodar...  

XAVIER, Carol. Meu Black agride. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 07 

 

O título Meu Black agride já traz uma reflexão sobre o estilo de cabelo “Black” em uma 

sociedade racista na qual assumir o cabelo afro é uma agressão ao sistema opressor. A poesia tem 

início criticando a TV, especialmente as novelas, denunciando a imposição de um padrão racista 

que relega os negros a papéis que reproduzem a o estereótipo da subordinação como escravizados 

ou serviçais, raramente em papéis de destaque. Outro fato importante a considerar é a utilização de 

expressões culturais (capoeira, poesia) como via de manifestação da voz e discursividade negra; 

tais expressões aparecem como uma forma de não silenciar (l.9). A poesia também evidencia as 

nomenclaturas pejorativas atribuídas ao cabelo crespo e pontua que tais ofensas que um dia já 

afetaram a emoção, atualmente, através da reflexão são convertidas em sabedoria para combater a 

ideologia racista propagada pela TV veículo de comunicação criticado no início do poema e é dessa 

sabedoria que surge também a poesia, uma escrita que pretende combater o racismo. Em seu final 

a poesia revela o processo de assunção do cabelo crespo como ato de resistência e auto-afirmação. 

Além disso, desconstrói pensamentos equivocados sobre tal escolha decorrer de uma suposta 

facilidade em pentear pois, segundo a poesia, o cabelo é recurso adotado pelas negras para agredir 

e incomodar a ideologia racista. 

 

 Família sem auxílio 

 Mulher guerreira de coração calejado. 

 A favela sabe o quanto é duro pra tu, neguinha, 

 Ter que sair cedo para vender água na sinaleira, 

5 Ter contas para pagar, 5 filhos para alimentar 

 E nem 1 salário mínimo ganhar, 

 Acordar as 3:00 da manhã porque choveu 

 E a casa toda alagou e o pouco que tu tinhas,  

 Já não tem mais porque a enchente levou, então você chora escondido para seus filhos 

não “vê”, 

10 Pois sabe que o governo não vai querer te ajudar,  

 Só como o bolsa família e o bolsa escola 

 Que você nunca consegue se cadastrar, 

 Porque a verba nunca é suficiente, 

 Já que vai direto para a conta bancária deles, 

15 E agora fazer o que? 

 Seus filhos vão para o colégio municipal 

 Com algumas folhas de caderno e livros em um saco de mercado, 
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 De chinelo remendado de arame 

 E na escola a professora pergunta a seus filhos sua história de vida e então eles dizem: 

20 -A gente vem para a escola para merendar 

 E porque aqui dentro não corremos risco de apanhar 

 A gente vem também para estudar 

 Para comprar uma casa nova para a nossa mãe, 

 E quando chega o dia dos pais a gente inventa que tem, 

25 Porque o nosso morreu trocando tiro com policiais,  

 E onde moramos nos olham com pena,  

 E nem vão nos ajudar, mas deve ser medo, 

 Nossas coisas perdemos quase tudo, um monte,  

  E agora estamos tentando sobreviver embaixo da ponte!  

XAVIER, Carol. Família sem auxílio. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 18 

 

A poeta utiliza as representações de mãe e filhos para elaborar a poesia tendo em vista que 

esse é o modelo de família vigente em muitos núcleos da comunidade negra; nesses casos a mulher 

acaba assumindo o lugar de centralidade e provedora do lar, especialmente pela falta de um 

companheiro que supra as expectativas desenhadas para uma família segundo o modelo patriarcal. 

Os versos retratam o cotidiano de pessoas que, conforme anuncia o título, não possuem auxílio seja 

do poder público, seja de outras instituições e, por isso, vivem em situações precárias. Aparece 

(l.11) uma crítica ao governo que se furta em reparar as demandas que se originam nos contextos 

da população de baixa renda, além disso, nas linhas 12 a 15 denuncia a fragilidade de programas 

sociais como o Bolsa Família e Bolsa Escola, bem como, a corrupção e o desvio de verbas públicas. 

Desabrigados em razão de uma enchente a família sobrevivia debaixo da ponte e a escola trona-se 

um refúgio para conseguir alimentação. A poesia constitui, portanto, um via de denunciar condições 

precárias de sobrevivência as quais muitas pessoas pobres estão submetidas. 

 Abençoa senhor 

 “Abençoa senhor as famílias, amém! 

 Abençoa senhor a minha também!” 

 Um pai, uma mãe e uma filha. 

5 O pai: abre um espetáculo na sinaleira de segunda a sábado, 

 Com malabares, onde cada janela que se fecha é uma catástrofe, 

 Mas ele não desanima e, bom, dia seguinte 

 Ele está novamente pronto para o batente,  

 Mesmo triste, ergue a cabeça e trabalha sorridente. 

10 A mãe: vende amedrontado nos ônibus, um é 0,50 três é 1,00 real, 

 A cada mão estendida é um motivo as mais de alegria,  

 Que mesmo cansada só volta pro barracão com sua meta cumprida 

 E a filha: está trabalhando numa casa onde reina a burguesia, 
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 Trabalha o dia inteiro em troca de 10,00 reais e um prato de comida, 

15 Seu patrão, não satisfeito, lhe propôs a algo mais, 

 Mocinha, tire sua roupa e abra as pernas 

 Que lhe dou mais 10,00 reais, 

 Muito necessitada, ela aceita, um sexo sem prazer, 

 Onde ela apanhava muito e isso lhe fazia sofrer, 

20 E ele exclamava: vim para o Brasil atrás de belas mulatas,  

 Pois a mídia me disse que aqui eu encontraria bundas avantajadas, 

 E não me decepcionei, me sinto em um prostíbulo de negras 

 E pobres escravas 

 “Abençoa senhor as famílias, amém! 

25 Abençoa senhor, a minha também! 

 Abençoa senhor as famílias, amém! 

 Abençoa senhor, a minha também!” 

XAVIER, Carol. Abençoa senhor. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 42 

 

O poema traz seus versos iniciais entre aspas, sugerindo intertextualidade com o trecho de 

uma música religiosa cujo nome é “Oração pelas famílias”. A poesia trata da realidade de uma 

família carente em situação de desabrigo e abandono, portanto vulnerabilidade social. A sinaleira, 

o interior do ônibus e uma casa de “burgueses” – aqui a palavra burguesia está empregada como 

equivalente a classe média e alta – os versos que compõem o texto revelam que são desses espaços 

que vem o sustento da família representada. Também aparecem no poema a problemática do 

emprego informal/ exploração sexual/ assédio sexual, questões que afligem essa população. Além 

disso, no verso “E ele exclamava: vim para o Brasil atrás de belas mulatas ( l. 20), a poeta critica a 

imagem difundida pala mídia  no exterior  em relação ao Brasil como local para turismo sexual e 

das mulheres negras como objeto para serem consumidas e, do mesmo modo, critica o papel da 

mídia na veiculação dessas informações. Depois de expor em versos tais problemáticas, o poema 

é finalizado com a repetição da prece “Abençoa senhor as famílias, amém! Abençoa senhor, a 

minha também!”, desse modo o eu poético se insere na mesma condição representada no poema. 

 

Fabiana Lima 

 

 Afirmativa  

 O cabelo é meu! 

 O corpo é meu!  

 Não se apoderem dele senhores. 

5 Ele não te pertence!  

 Se sou motivo de risos por conta do meu cabelo, pelo menos luto contra o machismo 
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e o racismo. 

 Eu,você,nós somos mulheres, negras, lindas e perfeitas.  

LIMA, Fabiana. Afirmativa. In: Folheto Resistência Poética. Salvador, [s,d] 
 

O poema tem início com uma declaração de propriedade sobre o corpo, aqui já há uma 

desconstrução da ideia do corpo da mulher como propriedade do macho/homem, e especialmente 

do corpo da mulher negra como objeto hipersexualizado. A voz poética está dirigida para os homens 

e no imperativo declara “... não se apodere dele, senhores; Ele não de pertence” (l. 4 e 5). A poesia 

também denuncia a violência verbal e psicológica vivenciada pelo eu-poético em razão das críticas 

para como o seu cabelo, mas esse drama é minimizado pela luta contra o racismo e o machismo. A 

poesia é finalizada com a afirmação: “Eu, você, nós, somos mulheres, negras, lindas e perfeitas” 

(l.7). A frase final do poema é uma afirmação das características de gênero e raça num viés 

valorativo do que é ser mulher e ser negra.  

 Estereótipo 

 Eu não me enquadro nesse padrão de mulheres programadas 

 Se gostou de mim, que bom! Se não gostou, se saia! 

 Falo gírias mesmo, sou toda braba e se for preciso entro até na porrada. 

5 Meu cabelo é agressivo porque não sou alisada.  

 Ah meu bem nem por isso deixei de ter um vagina, nem por isso deixei  

 de ser feminina e muito menos heterossexual; mas você com seu estereótipo  

 impregnado me ver como algo anormal, mas se você soubesse o que essa 

 preta faz...você pagaria maior pau! 

LIMA, Fabiana. Estereotipo. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

 

Em estereótipo a autora desconstrói o padrão de gênero, geralmente delineado para o 

que se espera socialmente de uma mulher, fato que ela chama de mulheres programadas. 

Descreve, através de uma voz poética, um jeito de ser mulher – que fala gírias, que não tem o 

cabelo alisado, que é braba e pode entrar na porrada – diferente de um padrão e que declara ser 

mulher mesmo não estando em conformidade com os padrões estabelecidos.  

 Convocação ! 

 Eu sou a carne mais barata do mercado e você também é.  

 Então eu os Convoco pra essa guerra não declarada. 

 

5 

 Vamos usar as nossas armas que é a palavra, saia da frente da televisão saia dessa 

vida medíocre e sedentária, irmão. 

 Vamos à luta e se for preciso, sim, pegaremos em armas. 
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  Nossos irmãos já morrem por nada, então dessa vez morremos por uma causa, que é 

a luta pela vida, a luta pela liberdade. 

 

10 

Já dizia Malcolm X: Não se pode separar paz de liberdade, porque ninguém consegue 

estar em paz ao menos que tenha liberdade. 

 E você tem essa liberdade, preto? Claro que não.  

 Sai na madrugar e arisque sua vida, só por ser negro, você não pode usar a roupa que 

quiser, pois pode ser considerado um suspeito.  

 Então reaja ou será morto reaja ou será morta.  

15 Eu os convoco para essa guerra não declarada em busca da nossa liberdade que já 

passou da hora de ser conquistada. 

LIMA, Fabiana. Convocação. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

O título convocação sugere um chamado para o que a voz poética denomina de guerra 

não declarada. Há uma intertextualidade com a música Carne, de Elza Soares, portanto demarca a 

exploração e subalternização dos negros. Na sequencia a palavra é anunciada como arma nessa 

“guerra”, uma luta pela liberdade. Malcolm X é citado como referência de luta por uma liberdade 

que os negros ainda não conquistaram, expõe o extermínio do juventude negra e a violência 

policial como exemplo disto. O poema é finalizado com uma convocação remetendo ao título e 

gerando a ideia de ciclo. 

 Faço poesia marginal  

 para além do prazer  

 faço para sobreviver 

 pois o lema é  

5 resistir para existir ! 

LIMA, Fabiana. Faço poesia marginal. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

Em faço poesia marginal a autora coloca a sua poesia na condição de marginalidade; 

esse poema nos remete a discussão sobre literatura marginal, sobre a constituição do cânone e 

sobre a crítica e o mercado editorial; entretanto conforme é possível perceber nos últimos versos 

do poema e escrita poética é uma ação de resistência e existência, ou seja, é uma forma de 

demarcar sua presença no cenário contemporâneo. 

 Feminismo Contundente 

 Não sou puta, nem sou santa.  

 Minha roupa curta ou longa não te dá o direito de enfiar seu 

''pau'' em minhas coxas à força. 

 Ah! Machista miserável, a vontade que tenho é de botar você de quatro e baixar o sarrafo. 

5 Quando você vier me procurar a noite e eu não tiver com vontade de te dar, vire para o 
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outro lado e comece a roncar.  

 Pois só porque sou sua mulher, não tenho obrigação e dever de satisfazer você . 

 Eu também quero gozar, se possivelmente até amanhecer. 

10 Chega de submissão,quero ter minha independência para que nenhum homem 

machista,que ainda não tem a mente evoluída,queira mandar em minha vida! 

LIMA, Fabiana. Feminismo Contundente. In: Folheto Resistência Poética. Salvador, [s,d] 

Santa e puta são parte do simbolismo binário que costuma gerar classificações em bom ou 

mau/ certo ou errado. Ao buscar essas imagens a autora problematiza o binarismo santa versus puta 

e aponta para outras formas de existir que destoem completamente de padrões socialmente 

construídos. Com isso, afirma que a conduta adotada pela mulher não dá ao homem machista o 

direito de estuprá-la. O poema trata, ainda do direito de não estar submetida ao desejo sexual do 

marido, desconstruindo a lógica machista que defende para o fato de que as mulheres devem estar 

sempre disponíveis para atender aos desejos dos homens. O eu poético manifesta o desejo de sentir 

prazer e de ser independente para não ficar a mercê dos mandos e desmandos de homens machistas. 

O título da poesia Feminismo Contundente parece sugerir que essa busca por autonomia e auto-

realização propostas no poema é uma forma contundente de ser feminista.   

 MULHER!! 

 Mulher um ser que resisti e é firme. 

 Mulher quanto mais melanina tiver maior a sua dor menor o amor , tudo isso para nós 

é um fator . 

5 Você branca sabe o que é isso? claro que não, né verdade ? 

 Você que foi feita para casar, enquanto eu mulher negra , nós mulheres negras 

servimos só para transar, para o homem branco se aliviar . 

 Homens negros que também vivem a nos maltratar, a nos deixar. 

 

10 

Comprovadamente nós mulheres negras somos mães solteiras, mas resistimos somos 

verdadeiras guerreiras , e eu não falo besteira aqui é um relato de uma mulher que 

mora na favela , aquela que não é representada nas novelas. 

 Mulher, um ser que resisti e é firme. 

 Mulher , quanto mais melanina tiver maior a sua dor , menos se tem amor . 

LIMA, Fabiana. Mulher. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

Inicialmente a voz poética descreve mulher como um ser que resisti e é firme, no entanto, 

faz um recorte para as mulheres negras descrevendo situações que as afetam de forma particular: a 

solidão da mulher negra, o grande número de mães solteiras, o preterimento em relação as brancas. 

Para legitimar o discurso, a voz poética declara seu lugar de fala: mulher negra moradora da favela 
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e crítica a sub representação midiática. O poema mulher é encerrado a afirmação de que quanto 

mais melanina tiver maior será sua dor. Essa afirmação conduz a reflexão sobre a inexistência de 

uma homogeneidade intragênero que precisa ser leva em consideração quando se discute a 

condição da mulher na sociedade. 

 Rafael Da Silva Lima 

 Homem, menino 17 já foi abatido.  

 Com pai e mãe ausente ele já segurava um pesado pente  

 Já experimentou todos os horrores em sua vida, teve poucos amores  

5 Presenciando briga constante de pai e mãe ele se tornava cada vez distante  

 Aos 13 sua primeira ação, fez um assalto deu tudo certo; ai “fudeu” ele já tava no crime 

 Mas, antes disso experimentou o árduo trabalho, vendendo picolé na praia sendo 

humilhado pra só então ter aquele dinheiro soado. 

 

10 

Mas o mundo capitalista é perverso irmão ele viu seus amigos ostentando tinha que ter 

dinheiro pra entrar nessa tal ostentação. 

 Preso várias vezes a família dele só sentia os desprazeres, preso por um período de 3 

meses a família achou que ele sairia dessa vida, para o desespero da sua avó esforçada ele 

voltou a fazer as tal fita na madrugada.’   

 Mas ai amigo no mundo do crime não existe ele tinha que tá mais que ligado. 

 

15 

16 de janeiro foi fazer uma fita, dinheiro grande divisão por igual?  quem disse... os cara 

cortou no aço. Rafael da Silva Lima, morto com 4 tiros abaixo do braço, quem matou se 

dizia aliado. 

 A notícia chega, todos desesperados, como avisar a sua avó se ela pode ter um enfarto. 

 De repente, ela sente e acorda, então ela olha todos calados e os  rotos cheios de lagrimas 

ninguém diz nada e ela simplesmente desmaia. 

 

20 

Cemitério lotado de amigos e parentes, então me aproximo do caixão e vejo um rosto 

sorridente, então vem em minha mente tudo que passamos os momentos que brigamos e 

brincamos com tudo isso eu só tenho uma coisa a dizer primo - Eu te amo ! 

LIMA, Fabiana. Rafael da Silva Lima. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da 

Favela: Poesias e contos de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 85. 

 

Rafael da Silva Lima é uma prosa poética. A narrativa conta a história do um garoto negro 

e pobre que no contexto de uma família conflituosa e buscando ostentação se envolve com o crime 

e acaba sendo assassinado por um dos seus companheiros. A narrativa traz a tona algumas mazelas 

propiciadas pelo capitalismo, quais sejam a intensificação da pobreza e criação de necessidade pelo 

estímulo ao consumismo. Todavia, não se pode deixar de considerar que essas facetas do 

capitalismo recaem de maneira ainda mais severa sobre as pessoas negras e pobre, afinal a 

dimensão racial também promoverá exclusões que quando associadas afastam ainda mais os 

sujeitos do acesso a uma vida digna. 

Gleise Sousa 
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 Cor do Pecado 

 “Pra começo de conversa aqui vos fala uma mulher negra. Sim, NEGRA.” 

  Nem mulata, nem moreninha.  

 Eu sei muito bem qual é a cor do pecado e não é a minha.  

5 

 

Falando nisso, pra quem tem memória curta: 

 A 'cor do pecado' colonizou, saqueou e até hoje furta do povo, que doente não consegue 

se ver um no outro. 

 É histórico e psicológico, uma vida inteira aprendendo a se negar, ter medo de si mesmo é 

mais que óbvio.  

 Séculos tentando apagar nos apagar da história,  

eu me sinto forte ao olhar no espelho e me ver feliz.  

10 Nenhum processo químico conseguiu apagar minha ancestralidade 

 e quem não passou por isso,questiona o que eu sinto sem saber o que diz  

 Quem tem a pele preta sabe e sente os olhares tortos 

 quando passa com o seu cabelo crespo imponente.  

 

15 

Em quanto isso, as universidades federais lotadas de gente que não se parece comigo, 

 e você reclamando das cotas ?? 

  Menino de prédio não entende nada no seu mundo cor-de-rosa.  

É pra doer mesmo, pra incomodar. 

 De onde eu venho o racista mal chega e a gente logo sente. 

 

20 

 Anote ai pra não esquecer:  

O pecado é eurodescendente. 

SOUSA, Gleise. Cor do Pecado. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da Favela: 

Poesias  e contos de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 19. 

 

Nos primeiros versos do poema a voz poética se declara mulher negra e ao mesmo tempo 

nega os rótulos mulata e moreninha comumente empregados quando se pretende negar ou 

relativizar a identidade negra e o pertencimento à comunidade negra. A poeta utiliza também a 

expressão “cor do pecado”, geralmente associada a cor negra, para desconstruir essa relação;  para 

tanto apresenta nos versos (l.5 e 6) o argumento “A 'cor do pecado' colonizou, saqueou e até hoje 

furta do povo, que doente não consegue se ver um no outro”,  dessa maneira tece uma aproximação 

entre a expressão “a cor do pecado” e o colonizador branco, europeu. Os versos seguintes (l. 6 a 

10) a poesia contempla o apagamento histórico e psicológico, bem como a problemática da 

miscigenação. Outras questões são pontuadas no poema, ainda que de forma breve, tais como a 

imponência do cabelo crespo, as cotas nas universidades federais, a ação do racismo, todavia a 

conclusão do texto está em torno da expressão “cor do pecado” citada e problematizada no início; 

assim, o verso que encerra o poema declara que o pecado é eurodescendente.   

 

 Quando finalmente caiu a venda 

 Eu comecei a enxergar de fato 

 De olhos atentos eu vi 
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 O opressor as vezes está do nosso lado .  

5 O que tinha de mais difícil  

 Era lidar com racista amigo 

 Aquele por quem se tem afeto. 

 Nessa hora se impor é preciso. 

 

10 

Eu não  ri das piadas feitas para me ofender, nem compartihei das  idéias que pôs como 

inferior, me recusei a andar ao lado de quem não me respeitou.  

 Se falou mal do cabelo da preta, olha que coincidência, acabou falando mal do meu 

também já que entre nós duas não há diferença. 

 

 

15 

Somos uma. Somos um. Estamos em movimento e não toleramos preconceito algum.  

Não volta esse caminho que eu escolhi, dói as porradas diárias que o racismo me dá,  

mas guarde o sorriso, racista! Eu nem penso em parar. 

 Me recuso a dar as mãos ao meu opressor. Pelos meus eu faço o q for preciso. Passo por 

cima com as minhas palavras. 

 Não há meio termo na luta contra o racismo. 

SOUSA, Gleise. Quando finalmente caiu a venda. In: (arquivo pessoal da autora). Salvador, 

[s,d] 

 

O título “Quando finalmente caiu a venda” sugere a existência de um estágio no qual não 

se podia ver e uma mudança para o um outro no qual é possível ver e perceber realidades e daí se 

estabelecer um posicionamento diante delas. A poesia trata também de atos de racismo manifestado 

por pessoas próximas pelas quais se tem afeto e da necessidade de se impor diante disto.  Nos 

versos expressos entre as linha 9 e 12, a poesia apresenta exemplificações relativas a situações nas 

quais a voz poética se impõe e posiciona-se contrariamente ao racismo. 

 Transição de Pensamento 

 Não me conformo e não  

 compactuo com o racismo e o 

 Preconceito, me dizendo a todo tempo, 

5 Que preciso me enquadrar para ser aceita. 

 Na TV, na Internet, na revista e no jornal: 

 Alise! Afine! Compre! Seja igual! 

 Mas o que há de errado em ser 

 Diferente? Nós, mulheres negras,  

10 Além de lindas, somos resistentes 

 E se vié pensa que é “só” 

 Estética, eu lhe digo, é muito mais! 

 Cada fio representa a força  

 Dos meus ancestrais. 

15 Insisto e persisto na mudança por dentro. 

 Porque pra se libertar do cárcere 

 Mental é necessária a transição de  

 Pensamento. A luta não termina, 

 É intensa e diária. Pra que um dia toda preta descubra,  
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20 Que dá pra ser linda,  

 Sem ser alisada. 

SOUSA, Gleise. Transição de pensamento. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. 

Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 23 

 

A poesia critica padrões racista e preconceituosos disseminados através dos meios de 

comunicação (TV, internet, revista, jornal) que constrói um ideal de mulher que nada tem a ver 

com a apresentação das mulheres negras (cor da pele, textura de cabelo, contorno e expressão do 

rosto). Nas linhas 9 e 10, o eu-poético se insere nos grupo de mulheres negras e classifica-as como 

lindas e resistentes, Assume e declara suas identidade negra. Nos versos que seguem (l. 10 e 11) a 

poesia estabelece uma ligação entre a estética negra e uma força originada da ancestralidade, 

representada em cada fio de cabelo. O título transição de pensamento faz alusão ao termo transição 

muito utilizado por mulheres negras para denominar o processo de deixar de usar os cabelos 

alisados e passar a usá-los naturais, esse período de transição envolve cortes penteados, e o 

aprendizado de formas de como lidar com a nova forma de apresentação. Muitas mulheres utilizam 

a internet para narrar suas experiências de transição, dar dicas e apoiar outras mulheres que também 

desejem entrar nesse processo. O título, porém, desloca esse processo de transição da aparência 

física para a percepção do sujeito negro.  A poesia é  finalizada com ênfase  uma necessária 

mudança por dentro ao ela chama de “transição que ela chama de transição de pensamento. Que se 

traduz na compreensão de que fora dos padrões racistas impostos pela mídia ou seja aqui fica 

evidenciado que não basta mudar o cabelo é importante entender a lógica que torna esta mudança 

em uma ação de luta intensa e diária.  

 

 Auto de Resistência 

 A ditadura militar  

 Na periferia ainda não acabou. 

 O auto de resistência 

5 Foi a herança que ficou. 

 O aviso das mães, 

 Lá na quebrada, vem acompanhado 

 De medo 

 “Leve o RG, meu filho. 

10 Volte cedo” 

 O portador da morte 
 Quase sempre  se parece contigo. 

 Só que fardado e armado, passa a te  

 Ver como  inimigo. 

15 Eu resisto pra viver 
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 Ecoa justiça na minha voz. 

 Porque 77% dos mortos são pretos 

 E pobres. Podia ser qualquer um de nós. 

 Ser um número em estatísticas 

20 Eu não vou aceitar! 

 Mas a morte é perigo constante, já que 

 A polícia tem licença para nos matar. 

 Sou poesia 

 Cada palavra rimada 

25 É como uma forma encontrada 

 De subverter 

 Sou daquelas sementes jogadas a margem 

 Que precisem ser fortes 

 Para florescer 

30 Aprendi que  

 Conhecimento é fortaleza. 

 E para saber de mim 

 Tive que rever 

 Todas as minhas certezas. 

35 Não sigo métrica  

 Nem ligo para a estética 

 Uso e abuso da licença poética 

 Cada letra, eu sou 

 Da prosa ao verso 

40 Dos gritos que não dei 

 Aos poemas de protesto 

 Me encontro dia após dia 

 Eu não sou poetisa 

 Eu sou poesia 

SOUSA, Gleise. Auto de Resistência. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória 

da Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 37 

 

Explicar o que é um auto de resistência e as consequência que a utilização desse 

instrumento tem trazido para a comunidade negra. Na linha 2 a utilização do termo ditadura militar 

faz referencia ao controle exercido pela polícia dentro das comunidades.  A violência e repressão 

muitas vezes empregadas mantêm a periferia ligada a um período histórico que “teoricamente” já 

chegou ao fim – a ditadura militar. Com isso, na l. 11 a poeta faz referência a policias como 

portadores da morte assim conforme sinaliza as linha 6 a 10 as mães tem temem pela 

vulnerabilidade de seus filhos. As linhas 17/18 apresentam dados sobre o número de pretos mortos 

para nos versos 19/20 posicionar-se contrariamente a possibilidade de entrar para a estatística. Aqui 

o eu-poético se apresenta instituindo identidade de negro e pobre. Há certa metalinguagem também 

na composição desse texto. Então os versos caracterizam a poesia como forma de subverter, trata-
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se de uma produção que não segue a métrica não se preocupa com a estética 

 

 A Saúde 

 Atenção, atenção. 

 Atenção, atenção. 

 Atenção, atenção. 

5 Ouvidos atentos. Prestem atenção. 

 A saúde se foi... Não agüentou a opressão. 

 Sem falar no descaso. E a corrupção? 

 Coitada da saúde... 

 Esquecida, abandonada, negligenciada. 

10 Jogada a própria sorte. 

 Espere três meses na fila, seja forte. 

 A verdadeira notícia é omitida nos jornais. 

 Quantas pessoas morrem nas filas de hospitais? 

 A saúde deveria ser prioridade 

15 Basta olhar em volta e ver qual é a verdade 

 Sistema Único de Saúde  

 Ou susto demais na saúde? 

 Deixa eu dar um exemplo 

 A grande Sussuarana 

20 Gente demais,  saúde de menos 

 O posto é o palco de uma contradição. 

 De um lado a saúde do outro um lixão! 

 Parece até piada, né não? Senhores representantes. 

 É bom pegar a visão! 

25 E não nos procure só em tempo de eleição. 

 Quanto a nós comunidade, façamos diferentes. 

 Essa é a hora... 

 Sem essa de posto médico. 

 Queremos um centro médico 24 horas 

SOUSA, Gleise. A Saúde. In: DOS SANTOS, Sandro Ribeiro (Org.). O Diferencial da Favela: 

Poesias quebradas de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2014. 

 

A saúde se foi faz alusão ao adoecimento crescente da população carente e à falta de 

recursos investidos na área da saúde. Conforme caracterizado nas linhas 9 e 10 e exemplificado na 

linha 11, cujo verso refere-se às longas filas de espera pelas quais passam pacientes com as mais 

diversas patologias, desde as mais simples até as mais complexas. Questiona o papel da mídia ao 

omitir informações sobre a situação da saúde pública no Brasil, bem como, ao número de mortes 

de correntes desse contexto. Os versos l.16 e 17 fazem um jogo de idéias com a sigla SUS. Localiza 

a discussão no bairro de Sussuarana parte do global para o local e situa a discussão. E finaliza por 

um lado apontando a responsabilidade dos governantes e por outro convocando a população a 
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posicionar-se diante de tal situação. 

 

 Ouço Gritos 

 Ouço gritos,  

 Ouço gritos de gente que chora 

 Enquanto recito 

5 De gente que não precisa ligar a TV  

 Pra saber do perigo 

 Porque da janela de casa 

 Dá pra ver a realidade 

 Que nunca é mostrada no final da tarde 

10 Segurança? Onde? 

 Se as crianças aqui já crescem com medo 

 De quem supostamente é pago para nos proteger 

 Mas proteger de quem? De que? 

 Com tanta intransigência 

15 Já nem sabemos a quem temer 

 Mas para a tristeza do sistema 

 Aqui não há só medo e violência 

 Aqui tem gente com consciência 

 E através da poesia 

20 Deixamos nosso recado 

 Não estamos conformados. 

SOUSA, Gleise. Ouço Gritos. In: DOS SANTOS, Sandro Ribeiro (Org.). O Diferencial da 

Favela: Poesias quebradas de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2014, p.107 

 

O poema “Ouço Gritos” faz referência à violência existente nas periferias. Ao mesmo 

tempo em que denuncia a ocorrência de choro e grito decorrentes da violência que faz o povo 

sofrer, uma vez que vivencia uma realidade perigosa no entorno de suas moradias, a poesia faz uma 

crítica à TV. Isso porque, nos versos “Porque da janela de casa/Dá pra ver a realidade/Que nunca é 

mostrada no final da tarde” (l. 7 a 9), a voz-poética atribui à TV o mascaramento e/ou manipulação 

da realidade. A polícia também é criticada, os versos “Se as crianças aqui já crescem com medo/ 

De quem supostamente é pago para nos proteger” (l. 11 e 12) sugerem certo temor pela instituição 

que deveria garantir a segurança adjetivando-a, inclusive, de intransigente nos versos que seguem. 

Contudo, a poesia é finalizada com a declaração de que há no contexto em questão consciência e 

anuncia a poesia como canal para manifestar o inconformismo diante de toda a situação 

apresentada. 

Jan Goes 
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 A profundidade do rasgo infeccionou os sentimentos  

 guardados no lado de dentro do corpo.  

 Ela sabia o que sentia,  mas não sentia o que sabia.  

 Sentia o que foi ensinado 

5 Sentia o racismo mestiçado como se fosse democracia 

 E a vida vivida em descompasso como se tudo pudesse ser poesia 

 De fato! a ca-te-qui-sa-ram  

 Domesticaram seu corpo 

 Proibiram colar pele quente com corpo quente.  

10 Mas sentia e sua ancestralidade contradizia sua razão 

 Seguiu sem entender, no jogo da dança cambaleante 

 Seu corpo menos reluzente,  

 Seus dentes e cabelos, seu rosto e seu pelo 

 Seus pedaços mais importantes,  

15 Fragmentos apagados 

 pela constante necessidade de poucos dominantes.  

 Contraponto, seu corpo resiste 

GOES, Jan. A profundidade do rasgo. Disponível em: Sopadeletrascomfarinha.blogspot.com.br 

A poesia apresenta o corpo negro como temática principal. Os versos “ela sabia o que 

sentia, mas não sentia o que sabia/ Sentia o que foi ensinado” possibilitam uma reflexão sobre 

formação sustentada em ideologias racistas, que defendem uma suposta democracia racial e 

acabam por influenciar a formação e também a conduta dos sujeitos negros e/ou mestiços, portanto 

seus corpos são submetidos a lógicas que os domesticam e catequizam com proibições e limitações. 

No entanto, a ancestralidade também aparece exercendo força sobre o sujeito, conforme expõe o 

verso “Mas sentia e sua ancestralidade contradizia sua razão” (l. 11) e faz alusão ao jogo 

cambaleante que promove apagamento de algumas marcas da identidade negra para suprir a 

necessidade de “dominantes”. Cabe destacar o último verso do poema “Contraponto, seu corpo 

resiste” (l.17), que aponta para o fato de que, mesmo com todo o aparato ideológico que promove 

o apagamento, as marcas da ancestralidade resistem no corpo; o corpo se faz o contraponto. 

 O lugar 

 Após o tiro que escapou dos canos curtos, 

 Dos longos braços fardados 

 Caiu, deitou-se e virou-se 

5 Para onde foi não se sabe 

 Sabe-se apenas das paredes – das suas cores barrentas,  

 Não eram de flores!  

 Era um corpo e um chão, mesma tonalidade. 

GOES, Jan. O lugar. Disponível em: Sopadeletrascomfarinha.blogspot.com.br 
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Violência policial parecer ser a temática principal desse poema, tal proposição se apóia 

nos primeiros versos do poema “Após o tiro que escapou dos canos curtos,/ Dos longos braços 

fardados” (l. 2 e 3). Nesse caso, os canos curtos fazem alusão a uma arma de fogo e os braços 

fardados a policias. Os versos seguintes descrevem o que acontecem com o sujeito que foi atingido 

pelo referido tiro, mas é o ultimo verso “Era um corpo e um chão, mesma tonalidade” (l. 8) que 

permite a compreensão de que se trata de um sujeito negro. Dessa forma, a poesia discute a 

violência policial e o extermínio da juventude negra. 

Joyce Melo 

 Ruim é o seu preconceito 

 Primeiro, porque meu cabelo é ruim? 

 Só porque tá oprimido igual a esse alisado e sem frizz? 

 Segundo, meu cabelo não ta estressado,  

5 Portanto nada de relaxamento 

 Ser humano sem conhecimento. 

 Meu manifesto é diário, só de me ver já se sente incomodado,  

 Por isso, todos os dias acordo em ritmo de protesto,  

 É muito machista me querendo nos padrões 

10 Mas para cada um deles nasce em mim uma feminista, 

 Cheia de argumentos antiracistas, 

 Seus insultos jamais me calarão, pois cada fio que cortei,  

 Foi reflexo da transição de idéias que passei, 

 Se minha cor já me entristeceu, já me ofendeu,  

15 Hoje grito aos quatro cantos: SOU NEGRA. 

 E diariamente dou um golpe no sistema 

 E mostro que sou resistência 

 E meu cabelo crespo, enrolado, pixaim, tá  liberto 

 Fiz ressurgir um Zumbi dentro de mim, 

20 Muito se engana quem pensa que é por estética,  

 Fiz para agregar valor a minha descendência, 

 Por às “escuras” minha essência, 

 E cada palavra dura e mal dita por você, fez aumentar o meu volume,  

 Minha busca por justiça e o meu “cala essa boca imunda, racista” 

25 É tanta liberdade nessa autoafirmação; é tão bom deixar nascer essa raiz. 

 E para você que não permite que te neguem o direito de ser que é, 

 Que juntou toda a força e coragem pra corta todo o preconceito,  

 Aí vai meu muito obrigada, 

 Essa luta é nossa e nessa guerra estamos de conhecimento e Black aramado. 

MELO, Joyce. Ruim é o seu preconceito. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória 

da Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 08 
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O título é uma reação frequenta a adjetivação de cabelo ruim ao cabelo crespo. A poeta 

inicia caracterizando cabelo alisado e sem fio como oprimido logo atribui a  falta de conhecimento 

o pensamento que sustenta  a ideia de que o cabelo crespo é ruim e precisa ser relaxado. Na linha 

7, a autora afirma a ação de assumir o cabelo crespo como um manifesto de diário e que provoca 

incomodo os machistas que deseja vê-las no padrões. Nas linhas seguintes aparece a construção de 

uma identidade feminista e negra reafirmada pela expressão “sou negra” escrita em caixa alta 

( linha 15). A poesia atribui a mudança de estilo de cabelo mudança/transição de pensamento, 

símbolo de resistência e libertação. Ha também a utilização do símbolo da luta negra, qual seja, 

ZUMBI, para fazer alusão e força que há no interior do sujeito poético. Nos versos da linha 25, a 

poeta aproxima o fato de deixar nascer a raiz crespa de um processo de autoafirmação. A poesia 

chega ao fim com um agradecimento às pessoas que exercem o direito de ser quem são “cortando” 

o preconceito através do simbólico corte do cabelo alisado e declara a existência de uma guerra na 

qual Black e conhecimento são armas utilizadas.  

 Falo de nós 

 Como posso ter medo de morrer se nunca tive vida? 

 Como mercadoria fui vendida, supliquei, 

 “Um pouco de piedade!” 

5 Como uma mãe pode ser separada dos filhos? 

 Como um filho não sofrerá com a ausência dos pais? 

 Tive meu corpo abusado pelo meu senhor, e não fui poupada, 

 Minha pele foi devorada pelo açoite, fui ama de leite,  

 Vozes ecoavam dizendo “não chore, aceite!’ 

10 Tive minha vida ceifada 

 Não me vêem como ser humano, e com um macaco fui e sou comparada, 

 Presenciei a morte de muitos de mim, 

 No navio negreiro, na forca e nos dias atuais 

 Tantos mortos por policiais, 

15 Pensei em me suicidar, 

 Acreditava em encontrar a liberdade do lado de lá. 

 Fugas, abortos doíam, mas era revolta, 

 Resistência, menos um  preto faria diferença. 

 Chega de sobreviver, eu quero viver, não quero outro nome, não  escrava 

20 Sou livre e exijo respeito 

 E falo da minha história com autoridade, 

 Porque não estou falando de negros 

 Estou falando de nós, negros. 
MELO, Joyce. Falo de Nós. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 20 
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Em “Falo de nós”, a utilização do pronome nós –  1ª pessoa do plural – no título da poesia 

inclui a voz poética na comunidade negra e faz uma ligação direta com o último verso da poesia 

(l.23) “Estou falando de nós, negros”. O trafico, comercialização e escravização de africanos 

aparecem dispersos nos versos como representação o passado do coletivo representado pelos “nós”; 

do mesmo modo são mencionadas a separação de pais e filhos e o abuso sexual. Estas e outras 

questões a exemplo da comparação com macacos, da morte provocada por policiais é formado um 

contexto que culmina do desejo de suicido expresso na linha 15. Todavia, a partir do verso “Fugas, 

abortos doíam, mas era revolta” (l.17) a voz poética assume o lugar de busca por uma vida baseada 

em liberdade e respeito e não uma sobrevida por isso, fala da história que consta no início do poema 

com autoridade, pois compartilha dela e busca resistência. 

 Descaso 

 Avenidas cheias de estudantes,  

 Colégios cheios de ecos,  

 Educação é direito de todo cidadão 

5 E os professores são os elos, 

 Sem valorização ou qualquer incentivo o dito cujo educador da nação 

 Pergunta à sua mãe o que será você sem educação? 

 Nos alienamos a ponto de dizer que o país melhorou 

 Mesmo com esses meses sem aula, não permita essa falta, 

10 Essa é sua vida, não perca sua vaga, 

 Precisamos de sabedoria também pra nos defender 

 E fazer entender que os jovens negros periféricos  

 Não são os culpados de todos os assassinatos 

 E pra redução da maioridade não dá pra assinar embaixo, 

15 Pois não há políticas públicas e nos tem faltado colégio, 

 Não justifica, mas o crime é a opção que fica 

 E aqui, marginal usa distintivo e cassetete 

 O conhecimento é o advogado que nos liberta 

 E esse senhor está sempre com a porta aberta, 

20 O governo que te limita e camufla seus gritos 

 É o mesmo que me afronta e meu protesto é diário 

 Com um m livro aberto e argumento afiado. 

MELO, Joyce. Descaso. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 34 

 

A educação pública, sua precariedade e as conseqüências disso são as principais questões 

abordadas no poema. O título “Descaso” faz alusão à falta de interesse do poder público em garantir 

uma educação pública e de qualidade para a população pobre que, na verdade, é um direito de todo 

cidadão e, portanto a sua falta ou inadequação significa uma violação de direito.  Nas linhas 5 e 6, 
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os professores são lembrados através de uma critica a falta de valorização profissional; na 

sequência, as linhas 9 e 10 além de expor o problema da falta de aulas e convida a adoção de um 

posicionamento diante de tal situação expresso por meio da metáfora “... não permita essa falta/ 

Essa é sua vida, não perca sua vaga”. Da problemática em torno da educação a poesia passeia para 

outras questões relacionando-as como implicações da discussão central, são exemplos: a 

mortalidade de jovens negros periféricos; a violência policial; o envolvimento com a 

marginalidade; redução da maioridade. O poema evidencia a falta de escolas e políticas públicas 

voltadas pra a juventude negra e em seus versos finais afirma a elaboração de um protesto diário 

elaborado com estudo e argumento. 

 Sou mais Homem que machistas 

 Essa família que chora que grita que não se conforma os bens perdidos, 

 O lar condenado, tendo que ser abandonado, a esperança chegou ao asilo 

 Impostos que sugam a comida do povo e na cabeça a certeza de que seria cômico se não 

fosse trágico. 

5 

 

Mulheres fortes, que gritam por IGUALDADE, que assumiram a direção da sua vida, a pela 

brilha com o suor do rosto, preferem a morte à submissão 

 

 

É a mesma mãe com olheira, guerreira, que dá o sangue para sustentar os filhos, que por 

tantas vezes são perdidos. 

 

10 

Se deixei a lágrima cair, ou se a retina nem brilha, importante é que fui mais homens do que 

muitos machistas. 

 Se nos acham boas na cozinha, vai ver só na chefia. Somos revolução sim. E os meus versos 

ecoaram os gritos das almas que precisam ser ouvidas. 

MELO, Joyce. Sou mais Homem que machistas. In: DOS SANTOS, Sandro Ribeiro (Org.). O 

Diferencial da Favela: Poesias quebradas de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 

2014, p.93 

 

Sou mais Homem que machistas trata da luta das mulheres que assumem a 

responsabilidade da manutenção de seus lares. Os primeiros versos do poema (l. 2 a 4) desenham 

um cenário de abandono, desabrigo e vulnerabilidade econômica e social. Já os versos que seguem 

apresentam mulheres fortes que lutam por igualdade. Aí está o elo entre o texto ao seu título, afinal 

através dessas mulheres a poesia problematiza e relativiza papéis socialmente destinados ou 

projetados para homens e, ao mesmo tempo, questiona a projeção ou crença que vincula as 

mulheres, quase compulsoriamente, a tarefas ligadas ao lar. Dessa maneira, elabora uma 

argumentação que rebate o pensamento machista e evidencia a potencialidade das mulheres para 

diversas áreas. 

Juliana França 
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 EMPODERAMENTO 

 

 

 

5 

A mina tá nervosa, tá tendo que pensar 

Decisão difícil, parar de alisar 

Ato de revolução 

- Eu vou encrespar! 

- E as minhas amigas, o que vão falar? 

  

 Se forem de verdade, vão te encorajar 

Mas se forem “meia-boca”, 

-Amiga deixa pra lá, seu cabelo tão bonito por que vai cortar? 

  

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

Paloma, Graziele, Bruna, Carol e a Kelly 

Já passou por isso  

E tem muitas outras, eu sei! 

Meninas de A a Z  não tenho tempo pra dizer 

Mas ao menos uma delas você deve conhecer 

E os garotos também, não só elas necessariamente 

Tem o Hugo e o Vicente passou por isso recentemente 

Oxe! Que cabelo é esse, “aviadô”? 

Falou com quem? 

Cortou por que? 

Sua mãe deixou? 

  

 

 

Pra essa doença a cura é conhecimento  

Segue o som do empoderamento 

  

25 

 

 

Nossa senhora, que alegria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, quem diria 

  

 

30 

Nossa senhora, quem diria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, que alegria 

  

 Essa parte é difícil, tenho que concordar 

Se olhar no espelho e não se encontrar 

 

 

35 

As criticas vem de dentro 

- Pra quê que fui cortar, será que era melhor ter deixado com ta... 

(NÃO!) 

  

 

 

 

 

40 

A liberdade dói  

A ilusão dá a visão que ela é quem mais destrói 

Depois você percebe que só se encontrou 

E que muito além de moda, assumiu a sua cor 

Que se explodam a galera que não tem coregem 

 E ficam por ai de sabotagem 
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45 

 

- Esse cabelo não é pra você! 

- Por que tá assim? 

- Passa logo um alisante, por favor confia em mim, tá ruim! 

- Tá bagunçado! 

- Tá duro e tá estranho! 

- Não tenho nada contra, só que não tá combinando! 

  

 Pra essa doença a cura é conhecimento  

Segue o som do empoderamento 

  

50 Nossa senhora, que alegria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, quem diria 

  

 

55 

Nossa senhora, quem diria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, que alegria 

  

 

 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

 

 

Paula, Carina, Júlia, Geovana 

Erica, Carolina, Manuela, Mariana 

Samantha, Jaqueline, Mariele, Tais 

Laura, Emily, Drielly, Laís 

Dilma, Jussara, Taiane, Kelly 

Larissa, Paloma, Natália, Ladyelly 

Gaby, Ariel, Andressa, Tereza 

Carla, Vitória, Bruna, Andreza 

Diogenes, Erick, Heenry, Paulo 

Castro, Rubinho, Robson, Saulo 

Hermes, Fonseca,14, Dudinha 

Andriano, Luciano, JP e Ferrerinha 

  

 

70 

Nossa senhora, que alegria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, quem diria 

  

 Nossa senhora, quem diria 

Ela de Joãozinho ficou, tão mais Maria 

Nossa senhora, que alegria 

FRANÇA, Juliana. Empoderamento. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 

 

Empoderamento é o título da poesia em que Juliana França discute o processo de aceitação 

do cabelo crespo.  É muito comum entre mulheres negras o uso de produtos químicos ou outras 

intervenções estéticas para fins de alisar o cabelo, tal ação se dá numa tentativa de atender a padrões 

de beleza que costumam adotar como parâmetro características que nada tem de relação com a 
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ancestralidade afrodescendente. Nesse caso, como demonstra a poesia, deixar de alisar o cabelo é 

uma difícil decisão; parte das mulheres que passam a assumir o cabelo com todas as suas 

características (textura, volume, etc) são alvo de críticas, mesmo dentro dos seus ciclos de amizade. 

Desse modo, a decisão por deixar de alisar o cabelo assume uma significação que se situa para 

além da estética; trata-se de um rompimento com uma série de padrões que são impostos às 

mulheres negras, padrões esses que provocam para sofrimentos, falta de aceitação, baixa estima, 

dentre outros desdobramentos. Inclusive, como revela a poesia, homens negros também tem 

vivenciado essa problemática. Todavia, a poeta foca na discussão sobre o efeito assunção do crespo 

sobre as mulheres negras e por meio de um jogo com as palavras Joãozinho (corte de cabelo curto 

bastante utilizado por mulheres que cortam o cabelo para se libertar da química) e Maria (nome 

geralmente utilizado para fazer referência a mulheres), a autora demarca uma afirmação da 

condição de mulher, ou seja, a possibilidade de se afirmar como mulher rompendo padrões e 

decidindo como manipular seu próprio corpo. Tornar-se mais Maria com um corte Joãozinho que 

dizer assumir o controle de seu corpo, contrariando modelos impostos conforme propõe famoso 

jargão feminista “meu corpo, minhas regras”. Logo, não se trata de uma ação para atender a 

modismos, mas sim de assumir a identidade negra. 

 AO SARAU 

 

 

 

Essa é pra você 

Você 

E você ai atrás  

5 Você que erra guardando sua poesia 

E trazendo o medo na palma da mão 

Eu posso gritar 

 DESSE ERRO, ERRO NÃO 

 

10 

Os dois maiores desejos que eu ouço no mundo inteiro  

DINEIRO PRA TER PODER 

PODER PRA TER DINHEIRO 

 Termino com a certeza que se eu não a tivesse não me ousaria 

Se a PERFEIÇÃO tivesse uma FORMA 

Teria a forma de uma POESIA. 

FRANÇA, Juliana. Ao Sarau. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 

 

Em Ao Sarau, autora trata do fazer poético e da força da poesia. Em poucas linhas a voz 

poética se dirige diretamente àqueles que supostamente têm poesias guardadas e não as recitam 

nesses espaços. Há pelo menos duas questões importantes que devem ser levadas em consideração: 

a primeira diz respeito à consciência de que há outros poetas naquele contexto, ou seja, uma 
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consciência da existência de uma rica produção cultural na periferia e em meio à juventude negra; 

a segunda questão está ligada a noção do sarau como um espaço de divulgação de obras de poetas 

emergentes. Para concluir o poema poder e dinheiro são postos como os maiores desejos do mundo 

inteiro, porém é a poesia de quem a forma da perfeição. Assim, a poesia se faz metapoesia 

classificando-a como perfeição.  

 AO JACA 

  

 

 

 

5 

Lembro como ontem 

A primeira vez que eu vim 

Vibração boa do caralho 

Eu logo senti 

Microfone aberto 

Então, pode versar 

Mas a porra da vergonha parece te segurar 

  

 

10 

Aqui tudo é muito de boas 

Não há ditador 

Vamos de versos revoltados 

A versos de amor 

  

 

 

15 

Tem parte emocionante 

Alguém abre o coração 

E sempre chega alguém do nada 

Pra soltar o vozerão 

  

 

 

 

20 

 

 

 

 

No Sarau do JACA 

Minhas energias eu vou renovar 

Sei que mente fraca 

Pode até chegar, mas não vai ser criar 

Traz aquele verso 

Uma coreografia, aquela canção 

Sem vergonha eu peço 

Fortalece nesse refrão 

  

25 

 

 

 

 

30 
 

 

 

PO PO PO 

POESIA 

PO PO PO 

POESIA 

LIDA 

SENTIDA 
FALADA 

MOTRADA 

CANTADA 
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35 

 

 

 

PO PO PO 

POESIA  

NEM ALEGRE 

NEM TRISTE 

POETA DAS QUEBRADAS 

FRANÇA, Juliana. Ao JACA. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 

 

A poesia Ao JACA faz referência ao Sarau do JACA, que acontece em Cajazeiras, mesmo 

bairro onde reside a autora. A poesia apresenta algumas características essenciais da atividade, 

quais sejam: microfone aberto (qualquer pessoa que deseje pode recitar poesias autorais e de 

outrem); liberdade de temática (a escolha dos temas abordados é livre e por isso vão desde versos 

de revolta a versos de amor); diversidade de performances artísticas (música, dança, etc). A 

descrição feita do sarau, através da poesia, o caracteriza como um espaço de liberdade, livre de 

qualquer força ditatorial. Ao finalizar a poesia, a própria palavra poesia é fragmentada criando uma 

onomatopéia (PO, PO, PO; POESIA) que dá destaque à força do texto poético; a voz poética ainda 

anuncia-se como “poetas das quebradas” mais uma vez referindo-se ao seu lugar de origem, a 

periferia de Salvador. 

Laiara Mainá 

 

 NOSSA LUTA 

 Vejo o meu país em estado de regresso, 

 A população supervalorizou porque o cara fez sucesso.  

 Foram 13 na vila e ninguém ouve falar,  

5 A mídia apagou, esqueceu e vc nem pensa em questionar. 

  Sobre a maioridade nem tem o que dizer, 

  É muita mediocridade a falta de comida, saúde e lazer.  

 Educação de base é algo extremamente esquecido,  

 O governo viabiliza novas construções de presídios. 

10  Doi em mim olhar pra trás e perceber que a nossa história,  

 Pode ser modificada pra burguesia se encher de gloria. 

  Se não te agrada, não aceite!  

 Se te incomoda, rejeite!  

 Se te sufoca, impeça! 

15  Não abaixe a cabeça e assista a peça. 

  O governo já equipou todo o senado, 

  Mas essa palhaçada só será mantida se o povo ficar calado. 

  Essa luta é nossa por todos os fatos e principalmente porque sempre estivemos na mira do 

estado ! MAINÁ, Laiara. Nossa Luta. In: Arquivo pessoal da autora. Salvador, [s,d] 
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“Nossa Luta” aponta para o estado de regresso do país, para isso menciona o episódio 

conhecido como “chacina do Cabula” e problematiza o desinteresse pela resolução da questão, 

enfatizando o papel da mídia nesse cenário e também a falta de posicionamento da sociedade. 

Acrescenta a discussão sobre redução da maioridade penal e pontua também a fome, a precariedade 

dos serviços de saúde, falta de lazer e educação contrapondo essas ausências com a construção de 

presídios. Os versos das linhas 12 e seguintes constituem um chamado para participar da luta contra 

os fatos anteriormente mencionados na poesia, tendo o Estado como alvo. 

 

 Mulher 

 De manhã cedo, estavam diversas lá, 

 Hipnotizada, não tive como não observar, 

 Armas fatais. 

5 Só que diferentes demais, 

 Essas não eram cobertas de aço, cheias de embaraço, 

 Essas são letais, 

 Quando uma esbarra em sua vida, pronto, 

 Demarca o começo e o fim, desde o primeiro encontro. 

10 Como todas as outras, 

 Cada uma possui sua especialidade, 

 Mas escondem atrás de suas armaduras sua genialidade, 

 São armas manipuladas por mãos erradas desde cedo, 

 Já saem das fábricas contornadas de preconceito. 

15 Já foram compradas, vendidas,  

 Dificilmente compreendidas. 

 Hoje em dia usam suas artimanhas,  

 Abusam do seu poder, 

 Só que muitos nem sabem da diferença que isso pode fazer. 

20 Brincam com elas sem nem lembrarem 

 Que não são um objeto qualquer. 

 Não são um objeto qualquer, 

 Estou relatando o poder que tem uma MULHER. 

MAINÁ, Laiara. Mulher. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 26 

 

A poesia “Mulher” está construída com base em uma metáfora da mulher como uma arma, 

portanto fatal. Entre as linhas 6 e 9 o poema estabelece diferenças entre a mulher e as demais armas, 

ou seja, distingue o sujeito do objeto, embora seja considerada poderosa como uma arma. O 

desenrolar do poema, além de elencar características que reforçam a metáfora construída, evidencia 

o fato de que a mulher não deve ser manipulada por não se tratar de um objeto qualquer, além disso, 
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atribui poder a mulher.  

Lane Silva 

 Preta consciente 

 Manipulação e discriminação 

 Nas propagandas publicitárias 

 É sempre querendo agir por você 

5 Pensar por você 

 Vejo meus irmãos caindo na onda da ostentação 

 Como o capital não está em suas mãos 

 Ele a sua para viver pelo seu padrão 

 Induzindo a você pensar que sem aquele carro do ano 

10 Você é indiferente 

 Não deposite sua dignidade no valor material 

 O que você veste e usa não condiz com quem você é 

 Pense! 

 Bandido bom não é bandido morto,  

15 Pois o único bandido que está sendo apontado 

 Somente é a população negra 

 Redução da maioridade penal não é solução,  

 Eles fazem o problema e querem nos exterminar 

 Como se a gente fosse vilão 

20 Vamos empretecer as faculdades públicas 

 Cargo de presidente 

 Para que as nossas vitórias das batalhas do cotidiano 

 seja para a elite um número indiferente 

 e só para escurecer nem as coisas, sou negra, sim 

25 mas não vim pra requebrar a bunda 

 e sim, para mostrar o que carrego na mente. 

SILVA, Lane. Preta consciente. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 10 

 

O poema discute a função da TV na propagação de tendências e criação de necessidades 

de consumo que, além de subjugar o negro de forma discriminatória, impõem padrões distantes do 

potencial de compra das comunidades populares, gerando uma valorização do ter em detrimento 

do ser. Assim, quando o que se é não tem valor socialmente, o ter passa a ser uma busca ou uma 

compensação.  Há, na linha 13 um verso formado por uma única expressão - “Pense” - que consiste 

num convite à reflexão sobre as situações apresentadas. O poema também faz uma crítica à redução 

da maioridade penal e denuncia o extermínio da juventude negra. No entanto, como bem diz o 

título, “Preta consciente”, a voz poética aponta caminhos para transformar a situação denunciada; 

prepõe o ingresso em universidades públicas, ocupação de cargos políticos, conquistas 
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denominadas de vitórias do cotidiano. E a poesia é finalizada desconstruindo a ideia da negra como 

um corpo hipersexualizado; nos versos “e só para escurecer nem as coisas, sou negra, sim/ mas não 

vim pra requebrar a bunda/ e sim, para mostrar o que carrego na mente (l. 24 a 26) a voz poética 

atribui à mente e, portanto, à inteligência a característica marcante de sua personalidade 

desconstruindo a valorização exclusiva de atributos físicos, nesse caso a bunda, e evidenciando a 

inteligência e a consciência de vivenciar tal contexto de forma assertiva.  

 Encrespada 

 “Tentaram de todas as formas alisar meu pixaim 

 Apontam para o meu cabelo e dizem que é ruim  

 Cansei de ligar a TV, abrir as revistas e não me encontrar 

5 Só vejo loiras de cabelos alisados e cada imagem uma mensagem subliminar 

 “Você tem que alisar” 

 Zumbi, rei do meu povo negro, resisti para existir 

 Vejo Dandara nos olhos das pretas que não abaixam a cabeça 

 Para o seu comentário machista 

10 Não me chame de mulata, muito menos de  morena 

 Eu sou negra e transbordo melanina 

 E se você não aguenta, então não encosta e nem insista.” 

SILVA, Lane. Encrespada. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 12 

 

O título da poesia faz referencia a um processo de assumir o cabelo crespo, elemento de 

reforço para a formação da identidade negra, manifestada ao longo do poema; “Encrespada”, 

portanto, diz respeito ao que já se tornou crespo. Os primeiros versos fazem referencia a utilização 

da TV para manipular mensagens por meio de textos subliminares que defendem como padrão de 

beleza o cabelo liso. A falta de representatividade dos negros na TV brasileira também é pontuada 

no verso “Cansei de ligar a TV, abrir as revistas e não me encontrar” (l.6). Além disso, a poeta 

recorre a figuras da história de luta do povo negro quais sejam Zumbi e Dandara como símbolos 

de resistência ainda presentes naqueles que atualizam a luta “que não abaixam a cabeça/ para o seu 

comentário racista” (l.8/9). O poema é finalizado com o imperativo determinando o afastamento 

daqueles que porventura, não respeitam identidade negra manifestada pela voz poética nos versos 

( l.10/11). 

 Eterna Utopia  

 Como Martin Luther King, eu também tenho um sonho 

 Meu sonho é não precisar mais protestar contra a violência policial 

 Meu sonho é poder ver meu povo preto na manchete do jornal 
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5 Não como ladrão, e sim como diferencial 

 Meu sonho é de poder ver todos os meus irmãos de cor serem tratado igual, 

 Independente de sua cor, crença ou classe social 

 Meu sonho é que seja totalmente justa e profissional cada abordagem policial 

 “Eu não queria mais ouvir casos como de Amarildo, Cláudia, Douglas Geovane, Davi... 

10 Nomes que poderiam cair no esquecimento, 

 Mas que, para nós, virou bandeira para movimento 

 Pois cada corpo preto no chão, 

 A cada sangue derramado, não só se vai uma vida 

 Mas a de uma família inteira também, e ficar sem respostas, 

15 Você consegue imaginar isso? 

 Apesar da inocência do seu povo morrer sem ninguém justificar isso 

 Vivemos uma guerra não declarada, na qual o alvo de cada disparo são negros 

 E o pior de tudo, os disparos vem de negros 

 Não é apenas a juventude negra que está sendo exterminada 

20 Porque quando um idoso vai para a fila do SUS 

 E não é atendido e morre na espera 

 Sua vida também é ceifada. 

 Eu queria não precisar escrever mais sobre esse tipo de sofrimento, 

 Sei que é utopia, mas escrevo para me sentir viva 

25 E se amanhã derramarem meu sangue 

 Para eles serei apenas 

 Mais uma para a estatística 

SILVA, Lane. Eterna Utopia. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 46 

Eterna Utopia trata de sonhos, de desejos que são também bandeiras de lutas em 

comunidades da periferia soteropolitana. A voz poética cita violência policial, preconceito, posturas 

racistas da mídia, dentre outros, como aspectos que sonha em ver transformados. Alguns casos de 

assassinato/desaparecimento de pessoas negras e pobres são elencados - Amarildo, Cláudia, 

Douglas Geovane, Davi – fundamentando a luta de movimentos sociais para impedir casos como 

esses protegendo as vítimas, toda a família e a comunidade que sofrem com tamanha violência 

vinda de diversos pólos. A poesia expõe as filas do SUS e a falta de atendimento como forma de 

extermínio tanto quando outras formas de ceifar a vida dessas pessoas. Na poesia, é revelado 

também o desejo de não mais escrever sobre tais sofrimentos e a consciência de que a morte de 

pessoas negras e pobres não constitui uma fonte de preocupação para muitos e por isso a voz poética 

declara saber que, em caso de morte, será somente um número para constar nas estatísticas oficiais. 

 Pensar com a alma 

 Matando um leão por dia, mas o prazer não vem do cifrão 

 Poesia é mais que arte, é pra levar informação 
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 Meus versos são contundentes, incomodo quem tenho que incomodar 

5 O sistema não quer cabeças pensantes, então ponha a sua pra pensar 

 Do que vale um bolso cheio, se está de coração e mente vazios 

 Conhecimento preenche a alma, faz um ser humano perigoso apenas com palavras 

 Enquanto uns gritam gol, outros gritam fome 

 O desespero evidente de quem o sistema consome 

SILVA, Lane. Pensar com a alma. In: DOS SANTOS, Sandro Ribeiro (Org.). O Diferencial 

da Favela: Poesias quebradas de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2014, p.57 
 

O poema “Pensar com a alma” trata da produção poética como fonte de informação. O 

verso “Poesia é mais que arte, é pra levar informação” (l.3) aponta uma função social para a poesia 

que, nesse caso, não está restrita ao fazer artístico, é engajada e comprometida com a transformação 

da realidade. Daí o incomodo causado pela poesia, conforme explicitado em “Meus versos são 

contundentes, incomodo quem tenho que incomodar” (l.4).  Na sequência, através do verso “O 

sistema não quer cabeças pensantes, então ponha a sua pra pensar”, o eu-poético faz um convite à 

reflexão e segue levantando questionamentos acerca do acúmulo material em detrimento da 

produção de conhecimento e do desenvolvimento da sensibilidade. Indica, inclusive, o quanto o 

acesso ao conhecimento pode tornar perigoso um ser humano, ou seja, diante da informação é 

possível questionar valores equivocados que provocam sofrimento, conforme cita os últimos versos 

do poema - “Enquanto uns gritam gol, outros gritam fome/ O desespero evidente de quem o sistema 

consome” (l. 8/9) - ao fazer alusão às pessoas que passam fome em comparação com aquelas que 

não vivem essa realidade. 

 Ludy Borges 

 
- Ei, menina! Pq não usa um produto pra reduzir o volume? 

 - Eu quero é fugir da mesmice e do costume. Bom mesmo seria usar um produto pra reduzir 

a ignorância.  

 Ah, por favor, não entenda isso como arrogância. 

 É só uma afirmação de quem sabe de onde veio, seu valor e sua importância.  

BORGES, Ludy. Ei, menina! In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

 

A poesia que remete a um diálogo cotidiano. O eu-poético é interpelado sobre o volume 

dos cabelos e a possibilidade de redução desse volume, prática muito comum que visa tornar os 

cabelos crespos mais aceitáveis, tendo em vista a predominância de uma ideologia machista que 

valoriza os cabelos lisos em detrimento de outros fios. Os versos da linha 2 e seguintes traduzem a 

percepção desse sujeito acerca do cabelo afro. Assim, é atribuída à ignorância a tentativa de 

controlar e reduzir o volume dos cabelos. É possível perceber também a afirmação de que o uso do 
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cabelo natural deve-se ao reconhecimento de suas origens bem como à valorização do sujeito negro 

e de sua importância, por isso deve ser compreendido como um gesto de afirmação identitária e 

não como um gesto arrogante. 

 Black Power, sim!  

 Por que preto é poder 

 Eu tenho certeza disso 

 Não precisa você dizer 

 

5 Resistência todo dia 

 Racismo aqui não passa 

 Por isso uso a poesia 

 Pra defender e afirmar minha raça 

 

 Puxa, preta!  

10 Seu cabelo é lindo 

 Saiba que antes de beleza e estilo 

 Ele, pra mim, é um ato político 

BORGES, Ludy. Black Power, sim!. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da Favela: 

Poesias  e contos de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 16.  

 

 

Já o título “Black Power, sim!” se constitui em uma afirmação do estilo de cabelo 

conhecido como Black, na linha 2 a afirmação se complementa com o fragmento “preto é poder”, 

expresso como uma certeza de força e do poder que emana da ancestralidade negra. Nas linhas 5 a 

8 a literatura marginal – aqui representada pela poesia, no verso “eu sou poesia” (l. 8) – aparece 

como instrumento para defender a “raça” ( o eu-poético refere-se à descendência negro africana, 

uma vez que a terminologia raça tem sido empregada para demarca a marcante influência de 

aspectos raciais na estruturação na sociedade brasileira, fatores esses que relegam os negros a uma 

herança de exploração e vulnerabilidade social). Desse modo, a poesia se faz como um instrumento 

de defesa dos negros, ou seja, um elemento de resistência no âmbito da cultura. Nos versos finais, 

a autora evidencia que o uso do cabelo Black não é somente beleza e estilo pois, embora também 

seja isso e por essa razão utiliza o adjetivo lindo (l.10), assumir o cabelo naturalmente crespo é um 

ato político, ou seja é uma forma de posicionar-se diante da ideologia racista que negativiza tais 

características. 

 

 Acordo. Me afirmo. 

 Saio de casa. Me afirmo. 

 Pego o ônibus, Me afirmo. 
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 Chego na faculdade. Me afirmo. 

5 Vou pro trabalho. Me afirmo. 

 Volto pra casa. Me afirmo. 

 E amanhã? Sigo firme. 

 Pois enquanto estiver viva irei afirmar: SOU NEGRA.  

BORGES, Ludy. Acordo. Me afirmo. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

 

“Acordo. Me afirmo” é assim que tem início a poesia que é finalizada com a expressão 

“SOU NEGRA”. Fazendo uma ligação entre as primeiras e as últimas palavras do poema, é 

possível perceber forte nexo entre elas e não é por acaso, pois toda a estrutura do poema, inclusive 

os demais versos são constituídos por ações cotidianas seguidas da expressão “Me afirmo”. Logo, 

as linhas 1 a 6 apresentam aos leitores/ouvintes maneiras cotidianas de se afirmar como negra e ao 

mesmo tempo explicitam a impossibilidade de se desligar dessa identidade de mulher e negra até 

ações simples do dia-a-dia como acordar, sair de casa ou pegar um ônibus, afinal o ato de ser/estar 

no espaço tem relação com a história de vida e formação de cada sujeito, portanto as trajetórias da 

comunidade negra carregam marcas que trazem a essas praticas significações que não se 

apresentam para outros grupos. O verso “E amanha? Sigo firme” (l.7) evidenciar a consciência de 

que é necessário firmeza para dar continuidade ao processo de afirmação identitária e ao mesmo 

tempo, introduz a certeza que encerra o poema de afirmar-se negra por todo o tempo que estiver 

viva. 

 DEIXA MEU CABELO EM PAZ 

 Cabelo Afro 

 Cabelo Black 

 Cabelo Crespo 

5 Cabelo Dread 

 Cabelo Cacheado 

 Cabelo Encarapinado 

 Ou Pixaim 

 E daí? 

10 Eu gosto dele assim 

 Preso 

 Solto 

 Trançado 

 Com turbante  

15 Pra mim tanto faz 

 Só te peço uma coisa 
 DEIXA MEU CABELO EM PAZ 

BORGES, Ludy. Deixa meu cabelo em paz. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, 

[s.d] 
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O título da poesia é um apelo para que o cabelo afro possa ser usado livremente, distante 

de críticas. Através da listagem de várias denominações e formas de apresentação que representam 

uma diversidade de estilos de cabelo, a autora ao declara, através do eu-poético, o gosto por tal tipo 

de cabelo por meio da reafirmação de possibilidade de uso do mesmo elencadas entre as linhas 2 a 

8 e 11 a 14. A poesia manifesta que seja qual for a forma de apresentação do cabelo afro, ele deve 

ser respeitado, afinal o cabelo é um pare do sujeito e negação dele remete à não aceitação do sujeito 

em sua integralidade. A finalização do poema é um retorno ao título e à ideia por ele anunciada que 

pode também ser interpretada como um  pedido de que “o cabelo seja deixado em paz”; todavia, a 

liberdade do cabelo significa também a liberdade de escolha de como apresentar-se e também um 

rompimento de padrões estabelecidos que excluem ou desvalorizam determinados grupos de 

pessoas. 

Maiara Silva 

 

 Símbolo de Resistência 

 Preta desde que nasci, mas só me descobrir o valor da minha pele quando cresci  

 Me negaram de ser quem eu sou 

 Me ensinaram que meu cabelo é ruim, até me fazer achar que um castigo ser assim 

5 O tempo passou, e a informação virou minha arma contra toda a opressão  

e hoje minha palavra reflete minha cor, minha vivência, 

 minhas dores, minha essência 

  E me irrita quando dizem que meu cabelo é moda,  

o fato é que fugimos do padrão e o crespo incomoda 

 

10 

E turbante não é fantasia moça, só para usar quando está em evidência,  

porque não é moda, nem tendência é o nosso símbolo de resistência.  

 E ver meu povo preto no poder é o que quero 

 Poesia que recito, corpo que grita, alma que expresso 

 E peço nada além disso, representatividade e sucesso. 

SILVA, MAIARA. Símbolo de Resistência. In: SARAU DA ONÇA (Org.). O Diferencial da 

Favela: Poesias  e contos de quebrada. Vitória da Conquista: Galinha Pulando, 2017, p. 19. 

 

A poesia “A preta” trata da tomada de consciência sobre a afirmação de identidade negra 

pelo eu-poético. Os versos “Me ensinaram que meu cabelo é ruim...” (l. 4) revelam uma construção 

negativa em torno da identidade negra decorrente da depreciação do cabelo crespo, caracterizado 

pelo adjetivo ruim, conceito bastante difundido na sociedade brasileira. Entretanto, conforme 

menciona o eu-poético nas linhas 5 e 6, o acesso a informação vem acompanhado de uma 

transformação e serve como arma contra situações de opressão. Por isso também o eu-poético 
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demonstra irritação diante de comportamentos racistas em razão do cabelo crespo, os versos “E me 

irrita quando dizem que meu cabelo é moda, o fato é que fugimos do padrão e o crespo incomoda” 

tratam justamente dessa questão e, nesse mesmo sentido, os versos das linhas 9 e 10 encerram o 

poema evidenciando o uso do turbante, adereço bastante utilizando por mulheres negras que 

utilizam os cabelos naturais, como um símbolo de resistência e não como moda ou fantasia, 

conforme costuma propor certos pensamentos racistas. 

 

 Identidade Negra 

 Foi difícil, mas eu consegui 

 lutei até o último momento 

 e mostrei que resistência não é só na pele, 

5 mas em cada fio de cabelo também 

 e percebi que as coisas são lindas, 

 quando elas são naturais, pois é um processo 

 de desconstruir  para construir, 

 de autoafirmação, negritude, beleza 

10 e identidade de quem sou eu 

 das minhas raízes vindas dos poros da liberdade 

SILVA, Maiara. Identidade Negra. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da 

Conquista: Galinha Pulando, 2014, p. 05 

 

O poema “Identidade Negra” trata da afirmação da identidade não só pela cor da pele, mas 

também pelo uso do cabelo natural, entretanto, situa esse processo permeado por dificuldade e luta. 

Todavia, a autoafirmação, que é também desconstrução de posturas equivocadas e construção de 

novas formas de apresentação e de posicionamento, aparece no poema como processo que culmina 

em beleza, negritude, identidade e fortalecimento de raízes. 

 

 De preta  

 Sou a força que vem de Dandara  

 Sou a resistência da negra na quebrada  

 

5 

Sou a mulher negra que vem fazendo história, como os meus versos que transbordam do seio 

da minha África 

 Sou bem mais do que só palavras 

 Sou a poesia em forma de vida 

  Dor ritmos do Quilombo, da senzala.  

SILVA, Maiara. De preta. In: GRUPO ÁGAPE (Org.) A poesia cria asas. Vitória da Conquista: 

Galinha Pulando, 2014, p. 41 

 

Em De preta, através do verso “Sou a força que vem de Dandara” (l. 2) a voz poética 

anuncia uma forte ligação com descendência negra africana fazendo referência a Dandara, mulher 
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que se aliou a Zumbi dos Palmares nas lutas quilombolas pela libertação dos escravizados. Todavia, 

também se declara como poesia em forma de vida e mulher negra da quebrada, atualizando e 

situando a identidade de mulher negra da periferia aqui denominada de quebrada, mas mantendo 

uma relação com a dor, ritmos do quilombo e senzala. Dessa forma, o poema estabelece um nexo 

histórico para a formação identitária – mulher negra periférica – reivindicada na poesia. 

 

 

 

O poema “Mulher” atribui à mulher certa dualidade já perceptível em seu primeiro verso 

“Mulher que divide sua alma em duas” (l. 2), a partir disso designa os pares força e sensibilidade 

e riso e choro como característicos desses sujeitos. A voz poética evidencia a existência de uma 

diversidade de mulheres, demarcadas pelo verso “Tantas mulheres, belezas únicas, cheias de 

charme e encanto” (l. 4) e conclui declarando que as mulheres deveriam receber diariamente amor 

e admiração. 

 

Sil Kaiala 

 Mulher 

 Mulher que divide sua alma em duas  

 Para carregar tamanha força e sensibilidade, mulher que chora e que ri 

 Tantas mulheres, belezas únicas, cheias de charme e encanto 

5 Mulheres que deveriam ser amadas, admiradas e lembradas todos os dias, mulher. 

SILVA, Maiara. Mulher. In: Arquivo pessoal da autora, Salvador, [s.d] 

 Nativa da Favela 

 A minha voz não cala nosso Bang ta formado 

 O flow ta no sangue seguimos lado a lado 

  Descalça no asfalto andando eu me acho 

5  Amarro os meus laços é nela que tudo eu faço  

 Seguindo a melodia que escuto em cada esquina 

 A madrugada atiça meus passos sobre a trilha 

 Caminho contra o vento esse é o meu momento 

 Tentando achar o certo e o incerto dos meus pensamentos 

10 Pensam que podem ofuscar o meu brilho 

 Não vale a pena tentar, eu não ando sozinha 

 Silenciam nossa voz, tentam nos derrubar 

 Combatendo de frente calada não vou ficar 

 Nativa da favela eu ando sempre nela 

15 Entre becos e vielas minha vida é parte dela 

 Há uma nova estrada sigo rumos diferentes 
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O título Nativa da favela sugere um eu-poetico que se origina no espaço da fevela, que ali 

nasceu e está;  os versos nas linhas 4 e 5 apontam para  a existência de uma forte relação de um 

vinculo entre o sujeito e a favela.  Todavia a poesia também trata de dificuldades enfrentadas pelo 

eu-poetico, conforme revela o verso “Pensam que podem ofuscar o meu brilho” (l. 10), há a 

denuncia ao esforço em anular o posicionamento e a voz ativa de sujeitos oriundos desses espaços 

sociais. Entretanto nos versos seguintes (l.11) “Não vale a pena tentar, eu não ando sozinha” o eu-

poético se posiciona desencorajando qualquer esforço em seu desfavor e anuncia a existência de 

uma companhia que está sempre com ela, por isso tem disposição para combater e não silenciar. 

Verificamos no texto uma crítica às dificuldades que se impõe aos moradores dos espaços 

periféricos, o fato de não haver explicitação de um problema/demanda/questão específica torna a 

poesia mais abrangente, uma vez que, pode ser aproximada de aspectos diversos. Em todo caso, 

merece destaque o fato de que para o eu-poetico é possível continuar a seguir em frente, no espaço 

da favela – caracterizado também por “Nativa da favela eu ando sempre nela/Entre becos e vielas 

minha vida é parte dela” (l. 14 e 15). Além disso, fica evidenciada a possibilidade de escolher sua 

trajetória no verso que encerra o poema. 

 Meu caminho sou eu que traço, amarro laços, sigo em frente.  

KAIALA, Sil. Nativa da Favela. Disponível em: http://palavrasrimadas.blogspot.com.br 

https://www.youtube.com/watch?v=gon3RjbA6Wo


177 

 

 

 Sou Neguinha 

 Vestida na Beka, em cima do salto 

 Ela cruza a avenida, parando os carros 

 Cabelo Black Power, traços africanos 

5 Pele preta tatuada, cintilando encantos. 

 Da minha cor tenho orgulho, majestosa eu sou 

 Seu preconceito passa longe, eu tenho meu valor 

 Balanças as madeixas, qual o pente que a penteia 

 Pois o modelo europeu, não corre em minhas veias 

10 Seu padrão de beleza, Não faz parte de mim. 

 Mulher da cor preta. Gosto de mim assim 

 Brincos Africanos, Batom reluzente. 

 Sinto orgulho ao desfilar, Com meu cabelo Black. 

 Meus traços denunciam minha sensualidade 

15 Feitiço poderoso, mulher preta de verdade. 

 Eu sei que te incomoda, meu conceito de beleza. 

 Eu tenho autoestima,  e a minha fortaleza 

 Andando pelas ruas, Piadas eu ouvi. 

 Não julgue minha origem, Eu sou Preta Sim. 

20 Esse negócio de modinha, vem cá morena 

 Preta, Pretinha eu sou neguinha 

KAIALA, Sil. Sou Neginha. Disponível em: http://palavrasrimadas.blogspot.com.br 

 

Sou Neguinha, traz em seus versos uma exaltação à negritude. O orgulho da cor, do cabelo 

e das características que marcam como negro o eu-poético é bastante evidenciado no texto. Assim, 

o poema critica os padrões de beleza que se baseiam em um modelo europeu que busca sempre a 

branquitude e reforça a beleza oriunda da mulher negra por suas características e escolhas estéticas.  

 


