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Invocando estas leis  

imploro-te Exu 

plantares na minha boca 

o teu axé verbal 

restituindo-me a língua 

que era minha  

e ma roubaram 

sopre Exu teu hálito 

no fundo da minha garganta 

lá onde brota o  

botão da voz para 

que o botão desabroche 

se abrindo na flor do 

meu falar antigo 

por tua força devolvido 

monta-me no axé das palavras 

prenhas do teu fundamento dinâmico 

e cavalgarei o infinito 

sobrenatural do orum 

percorrerei as distâncias 

do nosso aiyê feito de 

terra incerta e perigosa 

(...) 

Exu  

tu que és o senhor dos  

caminhos da libertação do teu povo 

(...) 

sabes que em cada coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outro palmares crepita 

Abdias do Nascimento, 1983 
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RESUMO 

 

Este trabalho é fruto do desenvolvimento de pesquisas realizadas durante a graduação, o 

mestrado e o curso de doutorado, visando a análise de como a poética negra brasileira, 

através da intertextualidade, instaura pontos de rasuras e fraturas na memória, na 

história e na literatura oficial através do conflito e do reconhecimento do espaço poético 

como uma arena. Pesquisar sobre a intertextualidade paródica entre a poesia negra e a 

memória, a história e a Literatura reconhecida como cânone no Brasil, consiste não 

somente questionar os processos de consagração e exclusão de textos literários, mas 

também refletir sobre os desafios para a implementação de uma educação anti-racista. 

Para tanto, a partir do entrelaçamento das contribuições dos estudos literários, históricos 

e culturais, foram levantados e analisados mais de 70 poemas negros brasileiros, de 

diferentes épocas, que constituem intertextualidade crítica com memórias, histórias e 

literaturas historicamente consagradas. A partir dessa análise, foi possível afirmar que a 

intertextualidade é uma constante discursiva da Literatura negra utilizada no sentido de 

rasurar o discurso hegemônico, instaurando o conflito de memórias e fazendo emergir 

outras memórias e histórias nas quais a população negra assume a condição de sujeito. 

Dessa forma, a poética negra brasileira configura-se também como um instrumento de 

luta contra o racismo, inclusive o racismo disseminado na própria literatura reconhecida 

como cânone no Brasil. 

 

Palavras-chave: Poesia Negra. Intertextualidade. Memória. História. Literatura 

Canônica. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This work is the result of the development of research effected during graduation, 

masters and doctorate studies; it aimed at analyzing how the Brazilian black poetic, 

through intertextuality, establishes points of blots and fractures in memory, history and 

official literature through conflict and recognition of the poetic space like an arena. 

Researching on the parodic intertextuality between black poetry and memory, history 

and literature recognized as canon in Brazil, it does not only consist in questioning 

about the emancipation processes and exclusion of literary texts, but also reflect on the 

challenges unto the implementation of an education non-racist. Therefore, from the 

interweaving of the contributions of literary, historical and cultural studies, more than 

70 Brazilian black poems from different times, were collected and analyzed, which 

constitute critical intertextuality with memories, stories and literature historically 

emancipated. According to this analysis, it has been possible state that intertextuality is 

a constant discourse of black literature used in order to erase the hegemonic discourse, 

establishing the conflict of memories and giving rise to other memories and stories in 

which the black population assumes the condition of individual. Thus, the Brazilian 

black poetic also sets itself as an instrument of struggle against racism, especially 

racism which is disseminated even in literature recognized as canon in Brazil. 

 

Keywords: Black Poetry. Intertextuality. Memory. History. Canonical literature. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Me basta mesmo essa coragem suicida 

De erguer a cabeça 

E ser um negro 

Vinte e quatro horas por dia.” 

 

(LIMEIRA, 2000, p.15) 

 

 

Iniciar este trabalho a partir dos versos da poesia “Diariamente”, de José Carlos 

Limeira, é abrir as portas para falar do meu desejo. De forma análoga a este texto, o 

meu desejo macera a minha subjetividade e a transforma em sumo e seiva da minha 

pesquisa. O meu desejo está ligado a escolha de exercer “essa coragem suicida de 

erguer a cabeça e ser uma negra vinte e quatro horas por dia”. Portanto, é indispensável 

eleger como ponto de partida deste trabalho a minha definição como sujeito social, 

mulher, negra e militante que reconhece na literatura e na academia vias de 

transformação e formas de dominação da realidade. Desta forma, neste trabalho, a 

prática literária é abordada também como uma forma de intervenção política e o fazer 

científico é exercitado colocando em prática as subjetividades que me compõem como 

sujeito. Para tanto, necessariamente nos afastamos da concepção de transparência e 

impessoalidade do intelectual pesquisador, para nos aproximarmos da simbiose entre 

desejo, poder e subjetividade perpassando pela ideia de um desejo interessado e 

comprometido com questões ideológicas (SPIVAK, 2010, p.21). 

Diariamente, assim como no poema de Limeira, a minha identidade, sobretudo 

racial e de gênero, compõe minha realidade, minha vivência como leitora e obviamente 

como pesquisadora.  Pesquisar sobre literatura é debruçar-se sobre representações de 

subjetividades e trabalhar com Literatura Negra é tangenciar as subjetividades que me 

representam. Por isso, orientar esta pesquisa a partir do meu desejo é uma “coragem 

suicida” de quem reconhece sujeitos no objeto de pesquisa. O meu cotidiano político, 

subjetivo, afetivo e acadêmico é nutrido pela incessante busca de me aproximar e 

aproximar a pesquisa que desenvolvo do conceito de “intelectual negro insurgente”, 

cunhado por Cornel West (1999), na medida em que procuro seguir as orientações de 

não me desvincular da comunidade a qual pertenço, bem como busco prestar os meus 

conhecimentos e os resultados de minha pesquisa a essa comunidade a qual permaneço 

vinculada, ao mesmo tempo que dessa comunidade recebo suporte e contribuições em 
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um processo interminável de trocas. Cumpre salientar como a minha formação no que 

concerne à discussão das relações raciais e à Literatura Negra foi iniciada no interior 

dos Movimentos Negros e não na Universidade, já que este espaço acadêmico, 

sobretudo durante o meu curso de graduação, limitou-se a reproduzir saberes instituídos, 

ao passo em que invisibilizou possibilidades fecundas de abordagens e produções 

poéticas de grupos minoritários.  

Contudo, segundo West (1999), a manutenção dos vínculos e diálogos do 

intelectual com as comunidades as quais pertence não é o único nem o principal critério 

para caracterizá-lo no plano da insurgência. Antes e mais importante do que isto, está o 

permanente objetivo de questionar os “regimes de verdade”
 1

 da sociedade, propondo, 

estimulando e acelerando o processo de confronto, rasuras e de alternativas práticas que 

possam auxiliar na construção de uma insurgência negra, seja no plano político, 

epistemológico ou acadêmico. Dessa forma, a proposta de levantar e analisar poemas 

negros, que através da intertextualidade proponham a rasura da memória, da história e 

da literatura oficial, é uma tentativa, entre outras atividades, de me manter vinculada e 

dar um retorno à comunidade negra da qual faço parte e, sobretudo, questionar os 

“regimes de verdade”, expor suas fraturas, instaurar e oferecer visibilidade aos 

processos de disputas e propor alternativas práticas de construção de uma insurgência 

negra.  

Sendo assim, em diálogo com o texto O ponto e a linha. História do Direito e 

Direito positivo na formação do jurista do nosso tempo de Paolo Grossi, mas 

estabelecendo a rasura da linha para a inserção da ideia de encruzilhada, foi que 

escolhemos o título deste trabalho: O ponto e a encruzilhada: A poesia negra rasurando 

a memória, a história e a literatura oficial através da intertextualidade. Grossi salienta 

como a comparação tem o poder de relativizar o presente colocando-o em uma posição 

dialética com outros momentos. Segundo o estudioso, através deste movimento é 

possível enriquecer o presente “(...) inserindo-o na linha que surge do passado, toca o 

presente e o sobrepassa, dirigindo-se, reta, em direção ao futuro” (2010, p. 14). Para 

                                                           
1
 Segundo Foucault “(...) a verdade não existe fora do poder ou sem poder (...). A verdade é deste mundo; 

ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada 

sociedade tem seu regime de verdade, ‘sua política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 

acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro.” (FOUCAULT, 2005, p. 11-12).  
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Grossi, diferentes momentos históricos não podem ser compreendidos como “(...) ilhas 

separadas, mas pontos de uma longa linha” (2010, p. 15). 

Não é novidade que a ideia de ponto nos remete tanto a concepção de algo em 

comum quanto a de seleção e delimitação dentre várias opções, ou seja, vários outros 

pontos. Uma outra analogia que também pode ser estabelecida é a do ponto no sentido 

de sutura, de costura de feridas que permaneciam abertas e que precisam estancar o 

sangue para a partir da cicatriz reabrir caminhos e compor encruzilhadas. A 

encruzilhada, por sua vez, parece-nos uma imagem mais fértil que a da linha. A 

encruzilhada é o local onde se cruzam caminhos a partir de um centro, um ponto em 

comum; por isso ela sugere a pausa, a reflexão seguida de uma quebra da zona de 

conforto para contemplar a necessidade de tomar decisões e seguir outros caminhos. 

Diferentemente da linha ou da reta, a encruzilhada reconhece os pontos em comum, o 

ponto de interseção, a cicatriz do encontro, mas os ultrapassa abrindo outros caminhos.  

“O ponto” aqui é a intertextualidade, o que há em comum, ainda que como 

cicatriz, enquanto a encruzilhada representa o desconforto, a descontinuidade a rasura 

que possibilita a abertura de outros caminhos. “O ponto” também dialoga com os cantos 

sagrados da umbanda. Cantos que dialogam com a cultura de matriz africana, mas que 

já não são mais em iorubá. “O ponto”, assim como na umbanda, é um exemplo 

perspicaz de sobrevivência e resistência do nosso legado africano, já adaptado às 

realidades atuais. Como não poderia ser diferente, a imagem da encruzilhada também é 

uma tentativa de estabelecer diálogo com as religiões de matriz africana ao ser remetida 

ao arquétipo de Exu, orixá que cuida da comunicação e dos caminhos.  

A proposta desse trabalho também representa as escolhas nas “encruzilhadas” das 

múltiplas possibilidades de pesquisas e as inevitáveis decisões por determinados 

“pontos”. Assim, este trabalho, na verdade, é fruto do desenvolvimento de pesquisas 

realizadas durante a graduação, o mestrado e o curso de doutorado. Durante a graduação 

em Letras realizei uma pesquisa em uma escola pública, situada em um bairro da 

periferia de Salvador, cujo período de observação
2
 intencionalmente coincidiu com o 

                                                           
2 As observações foram feitas quando era como bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq no ano de 2005, com o objetivo de investigar como 

professores do Ensino Médio de uma escola pública de Salvador apresentariam a Literatura Negra no 

Modernismo brasileiro. Durante essa pesquisa foi possível constatar a ausência da Literatura Negra na 

sala de aula. Naquela ocasião, durante o desenvolvimento da pesquisa, pude detectar que a desmotivação 

dos educandos pelo ambiente educacional se dava, dentre outras questões, por conta dos conteúdos 

abordados no sistema educacional estarem desvinculados de suas respectivas realidades.  
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dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra; nesta oportunidade pude constatar, 

dentre outros fatores, o fato da maioria dos educadores não terem espaço, tampouco 

incentivo, para fazer reflexões sobre esses assuntos em sua formação. Por isso, as datas 

“reservadas” para se discutir a herança cultural que as sociedades africanas forneceram 

na construção socioeconômica do Estado brasileiro, o 13 de maio e o 20 de novembro, 

acabavam por se perder em boas intenções, redundando no reforço de visões 

estereotipadas. Consequentemente, os estudantes se deparavam com um processo 

educativo totalmente desvinculado de sua realidade. 

Na sequência deste pensamento, podemos afirmar que na atualidade, um fator 

decisivo vem impulsionando estudos que envolvam a questão étnico-racial. Tal fator 

consiste no processo de implementação de Ações Afirmativas
3
 no Brasil e a reação da 

sociedade diante de leis de correção de posturas maniqueístas da sociedade hegemônica. 

Nesse sentido, o conceito de Ações Afirmativas abarca um campo mais amplo do que 

simplesmente a política de cotas nas Universidades, como geralmente é compreendido 

pelo senso comum. A partir dessa concepção, dentre as diversas práticas de reparação 

ou discriminação positiva, ressaltaremos, obviamente pelo enfoque do nosso trabalho, 

aquela que representa um momento decisivo, tendo em vista a educação no Brasil, a 

saber, a Lei Federal 10.639/03, promulgada em 09 de janeiro de 2003, pelo então 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que proporcionou uma alteração no Artigo 26-A 

da Lei 9394/96 a respeito das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Tais 

alterações estabeleceram a obrigatoriedade do ensino acerca da História e Cultura Afro-

brasileira, bem como Africanas nas instituições educacionais de ensino fundamental e 

médio, tanto públicas quanto privadas. Em março de 2008 foi sancionada também a Lei 

11.645/08 que ratificou o regimento da Lei 10.639/03 e incluiu novos aspectos com o 

objetivo de contemplar também as populações indígenas. A implementação de leis 

como estas é uma tentativa de implodir a hegemonia do eurocentrismo no sistema 

educacional brasileiro, possibilitando o estudo ou o (re)surgimento de outras fontes 

históricas e literárias. Refletir sobre a relação dos indivíduos com o universo literário, 

bem como repensar as fronteiras entre História e Literatura é de suma relevância não 

                                                           
3
  Compreendemos Ações Afirmativas como “(...) a denominação geral de uma ampla rede de programas 

destinados a superar os efeitos da discriminação passada, promover ações compensatórias e, assim, prover 

oportunidades iguais para grupos que foram historicamente discriminados de forma negativa” (RIBEIRO, 

1997, p.165-166). 
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somente pelo fato do contato com a fabulação ser um direito de todos, mas 

principalmente pela Literatura ser um espaço privilegiado de composição de memórias.  

Sendo a Lei 10.639/03 uma medida de reparação em relação às práticas racistas 

secularmente respaldadas pela instituição escolar, ou seja, uma ação que desestabiliza a 

manutenção do status quo sócio-racial e consequentemente a imposição da ideologia 

dominante, consideramos necessário, para procedermos a nossa análise, lançar um olhar 

mais atento nesta direção. Com a implementação da Lei 10.639/03, surge a necessidade 

dos profissionais de educação se capacitarem para obter uma análise crítica dos 

materiais didáticos, para não permanecerem no equívoco de trabalhá-los sem perceber e 

desconstruir possíveis visões estereotipadas das populações negras. Por isso, refletir a 

respeito da educação que está sendo oferecida em uma cidade como Salvador, é estar 

atento aos desafios que precisam ser superados.  

Tais reflexões impulsionadas pela pesquisa de Iniciação Científica, aqui já 

mencionada, deram origem ao meu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, intitulado 

“O discurso hegemônico: o livro didático e a formação de professores como desafio 

para a implementação da Lei 10.639/03”. Nesta pesquisa elenquei como alguns dos 

principais desafios para a implementação da referida lei é o livro didático e a formação 

de professores, a partir da análise de um livro didático de Língua Portuguesa destinado 

ao Ensino Médio e de entrevistas realizadas com formandos em Letras. As análises 

apontaram para a omissão tanto no discurso do livro didático, quanto na formação de 

professores no que concerne às relações raciais no contexto educacional. 

Posteriormente, já no mestrado, desenvolvi esta pesquisa com foco nos livros 

didáticos, produzindo assim a dissertação “A cor da metáfora: o racismo nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa”. Neste trabalho foi realizada uma análise da 

representação da história e cultura de negros e negras brasileiros na literatura presente 

em nove livros didáticos de Língua Portuguesa, destinados ao ensino médio, produzidos 

e distribuídos pelo Ministério da Educação, após a sanção da Lei 10.639/03. Observar o 

entrelaçamento entre Literatura e livro didático sob uma perspectiva étnico-racial é não 

somente questionar os processos de consagração e exclusão de textos literários, mas 

também refletir sobre os desafios para a implementação de uma educação antirracista. A 

partir dessa análise concluí que o livro didático, como instância legitimadora, apresenta 

uma seleção de trechos literários, discursos e imagens que corroboram com o plano da 

tradição canônica, mesmo após a sanção da Lei 10.639/2003, deixando representada de 
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forma distorcida e estereotipada, quando não completamente relegada ao ostracismo, a 

representação literária positiva da população negra e seu legado histórico e cultural.  A 

forma como os elementos nele presentes, literários ou não, é organizada revela a 

complexidade arquitetônica do projeto ideológico sustentador do racismo. Na verdade, 

podemos afirmar que o livro didático usa, ou melhor, manipula os trechos literários a 

favor de suas ideologias de forma consciente, coerente e estratégica, revelando na 

tessitura das narrativas, dos versos das metáforas as engenhosidades do racismo velado, 

denominado de racismo à brasileira.  

De tal modo, esta pesquisa de doutorado representa a continuidade destes 

trabalhos anteriores, agora tendo como objetivo levantar e analisar textos poéticos 

negros que se contraponham a este quadro detectado na pesquisa anteriormente 

desenvolvida, emergindo como alternativas para questionar os silenciamentos das vozes 

literárias que lutam para serem ouvidas e consequentemente saírem da exclusão que têm 

sido relegadas em virtude dos etnocentrismos literários. Para tanto, a comunicação com 

outras pesquisas também foi fundamental para a composição desta encruzilhada dos 

estudos sobre a população negra na Literatura.  

A leitura de obras como a de Roger Bastide, que foi um dos primeiros estudiosos 

a realizar uma análise sobre estereótipos de negros emitidos através da literatura 

brasileira, configurou-se necessária. O pesquisador atestou a relevante presença de 

estereótipos disseminados através de obras da Literatura Brasileira, mas antes fala 

também sobre a “simples” omissão destes estereótipos: “Assim, a ausência de 

estereótipo numa obra de arte não é sinal de sua não-existência no conjunto da 

sociedade. Mas aqui ainda a dificuldade pode ser vencida; em primeiro lugar, há 

silêncios que são revelações (...)” (1973, p. 115). Já dentre os estereótipos 

pertinentemente identificados pelo autor, podemos afirmar que os mais preponderantes 

se delineiam em torno da imagem do homem negro apenas como trabalhador braçal, 

feiticeiro, supersticioso, maléfico e da mulher negra ou mulata como dotada de uma 

sexualidade exótica, exacerbada, tagarela, amante do luxo e da lascívia. Nesse sentido, 

Bastide fala brevemente em relação ao processo de construção de uma imagem 

estereotipada e a possibilidade de visão desta como um indício de imposição ideológica 

senão dominante, factualmente coletiva. 

As considerações de Heloisa Toller Gomes (1988) sobre como a imagem do 

negro foi praticamente ignorada na literatura brasileira até o final do século XVIII 
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também contribuíram para o delinear deste trabalho. Segundo a autora, somente no 

século XIX, co a explosão do movimento abolicionista, é que o negro foi tematizado 

com maior frequência. Nesse momento, o negro passou a ser citado nas obras literárias 

da época, entretanto, “(...) fala-se muito da escravidão e bem menos do negro (...)” ou 

seja, “o negro é tratado mais como o símbolo vivo de uma idéia (...)” e “(...) sua voz 

raramente é ouvida, seus traços psicológicos e mesmo físicos, grosseiramente 

simplificados” (1988, p.2).  

Nessa perspectiva, a literatura brasileira, sobretudo aquela reconhecida como 

cânone, construiu arquétipos de diversos heróis e anti-heróis que representam, através 

do texto literário, as consonâncias e as dissonâncias, as extensões e os limiares que 

abarcam a nossa narrativa nacional. Contudo, a própria tentativa de construção de um 

discurso nacional está ligada a uma perspectiva racista de assimilação e consequente 

negação da diferença. Desse modo, como afirma Bhabha (2007) o exercício do poder 

pelo subalterno não está presente na narrativa do discurso nacional.  

Vale ressaltar também que segundo Balibar (1988) é condição estrutural do 

racismo moderno o fato deste se desenvolver em sociedades que negam a sua existência 

e, consequentemente, negam também a diversidade na tentativa de homogeneizar a sua 

concepção de povo e de nação. Portanto, podemos afirmar que na tentativa de apagar as 

diferenças e reforçar as concepções de povo e nação, o discurso oficial tem se 

constituído historicamente com a base não de “muitos como um” (ANDERSON, 1989) 

e sim “de muitos um” (BHABHA, 2007). Ou seja, seguindo a perspectiva de Balibar  de 

que racismo e nacionalismo são indissociáveis, pode-se detectar como instrumentos a 

serviço do discurso oficial, têm historicamente se constituído a partir da valorização 

unilateral do acervo histórico-cultural dos brasileiros de ascendência europeia. Essa 

valorização distorce, quando não omite, o legado histórico-cultural das populações 

indígenas, africanas e afro-brasileiras. Tal processo tem ocorrido inclusive na história da 

literatura brasileira. 

A literatura hegemônica
4
 tem, de forma geral, se caracterizado como 

                                                           
4
 Compreendemos e utilizamos a expressão literatura hegemônica como aquela produzida por e para 

representar as populações de ascendência europeia, bem como as produções literárias que foram 

historicamente reconhecidas pelas diversas instâncias legitimadoras como livros didáticos, crítica 

literária, editoras, currículo escolar, etc. Partindo inclusive das considerações de Gramsci (2001) para o 

qual a hegemonia está atrelada à construção de uma espécie de consenso através de uma liderança 

cultural, política e ideológica na qual um grupo se sobrepõe aos demais. Além de monopolizar as bases 
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instrumento de um projeto de disseminação e manutenção do status quo racial. Assim, 

as considerações da professora e pesquisadora da Universidade Federal de Minas 

Gerais, Maria Nazareth Fonseca, são fundamentais para o desenvolvimento deste 

trabalho, quando afirma que “(...) a caracterização de personagens negras marcadas por 

estereótipos negativos (de alma ruim, perigosos ou sexualmente pervertidos)” é uma 

forma através da qual “legitima-se a crença na inferioridade do negro e de sua raça (...)” 

(2011, p. 255). Ainda segundo a autora, obras como O presidente negro (1926) de 

Monteiro Lobato, A carne (1888) de Júlio Ribeiro, O bom crioulo (1885) de Adolfo 

Caminha e O cortiço (1890) de Aluísio de Azevedo são textos literários que cultivam 

estereótipos do negro ruim, selvagem, instintivo, submisso e bestializado.  

Somente após uma demonstração de interesse da Europa pela cultura negra, 

somada também à abertura proporcionada pelo Modernismo brasileiro, é que esses 

estudos começaram a ganhar maior representatividade. Ou seja, o Modernismo 

brasileiro com o interesse pelas problemáticas sociais, bem como a tentativa de 

redescobrir o Brasil, propiciou um campo mais fértil de afirmação dos segmentos 

marginalizados. Nesse sentido, diversos estudiosos consideram “ter sido o Modernismo 

o movimento literário que ofereceu melhores oportunidades para o aflorar de uma 

verdadeira poesia negra no Brasil” (DAMASCENO, 1988, p. 53). Obviamente que 

diversas produções literárias modernistas brasileiras não deixaram de veicular o racismo 

e diversos estereótipos atribuídos aos africanos e seus descendentes. Contudo, a poesia 

negra brasileira reafirma-se justamente em um contexto de esgotamento e superação do 

projeto modernista para sobrepor um sentimento de comunidade ao de nacionalidade.  

Afinal, a própria produção literária do modernismo brasileiro também não ficou 

imune às representações estereotipadas da população negra. De acordo com estudos 

realizados por Domício Proença Filho (1988) e Benedita Damasceno (1988) obras desse 

movimento literário, inclusive com status de representantes da diversidade e/ou do 

negrismo brasileiro, dão continuidade à lógica de representação negativa e distorcida da 

história dos africanos e seus descendentes.  Justamente por isso, é que nessa pesquisa 

corroboramos com a assertiva do pesquisador Eduardo de Assis Duarte de que a 

literatura negra brasileira destaca-se “(...) perante o quadro de esgotamento e superação 

do projeto modernista – em especial dos ímpetos de negação do passado e de celebração 
                                                                                                                                                                          
econômicas, a hegemonia, para Gramsci, possui profunda relação com disputas de visões, juízos e 

valores. 
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de uma brasilidade fundada na mestiçagem e representada a partir de uma visão 

distanciada do Outro.” (2011, p. 9).    

 É nessa direção que partimos do reconhecimento de que a literatura produzida 

por grupos minoritários brasileiros vem despontando no sentido de reverter tais práticas, 

se caracterizando, portanto como contra-narrativas. Segundo Bhabha (2007) contra-

narrativas são aquelas que rasuram as bases ideológicas nas quais repousam o discurso 

hegemônico. A literatura negra no Brasil tem se caracterizado como contra-narrativa, 

revertendo, ressignificando o fazer literário, recriando-o a partir de bases do acervo 

cultural africano e afro-brasileiro para rasurar o fazer que antes se constituía em 

consonância com a norma somática dominante. 

Nesse sentido, as considerações de teóricos como Damasceno (1988), Souza 

(2005), Fonseca (2006) e Duarte (2011) direcionam esta pesquisa desde o levantamento 

de corpus até a análise dos textos selecionados. De acordo com os referidos estudiosos, 

poesia negra é aquela que, entre outras questões, apresenta uma rejeição das políticas de 

branqueamento; reverte o sentido pejorativo da palavra negro; rompe com os padrões 

consagrados; resgata palavras e musicalidades africanas; nasce de uma resistência 

contra as discriminações; constrói um elo com o continente africano; sobrepõe o 

sentimento de comunidade ao de nacionalidade e, sobretudo, constrói a emergência de 

um eu-enunciador que se quer negro e conta uma nova história da população negra 

brasileira.  

          Essa poesia negra é aquela que, sobretudo, possui um sujeito negro que busca 

reafirmar sua identidade, combatendo o racismo e apresentando marcadores linguísticos 

em primeira pessoa do singular e também do plural, que caracterizam o sujeito poético 

como indivíduo, mas ao mesmo tempo dentro de uma coletividade. Essa construção da 

poesia negra brasileira perpassa pelo diálogo com a história africana e afro-brasileira, 

por meio de uma enunciação coletiva que aborda o “sentir negro” a partir do universo 

simbólico ligado à mitologia africana e da diáspora.  

A poética negra brasileira também delineia seus contornos objetivando a 

instauração de outra ordem simbólica na qual é possível a reversão de valores e 

hierarquias a partir da emergência de memórias, revisões da história e confrontos 

poéticos tanto no plano ideológico quanto no plano estético. O ato de “contrariar” os 

usos hegemônicos da língua é empenhado na construção de discursividades que estão 

comprometidas com a semântica, o léxico, a entonação e o ritmo da linguagem 
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praticada pela população negra brasileira. Alicerçados pelo respectivo levantamento, 

podemos afirmar que a literatura negra brasileira, além de reverter estereótipos, 

representa negras e negros fora da condição exclusiva de objeto, transportando-os para a 

condição de sujeitos, no sentido de se contrapor ao modelo literário como também 

social vigente. 

Desse modo, o estudo dos pontos de intertexto da poética negra brasileira com a 

memória, a história e a poesia oficial possui uma relevância significativa, uma vez que 

tentará levantar e problematizar os diálogos que a poesia negra brasileira mantém com a 

memória, a história e a literatura oficial contribuindo não somente para a divulgação da 

literatura negra, mas também com o desenvolvimento de reflexões teóricas acerca da 

mencionada literatura. Dessa forma, o referido estudo poderá contribuir não somente 

para divulgação e concepção de singularidade político-ideológica da literatura negra 

brasileira, como também para a compreensão da histórica exclusão de “contra-

narrativas” dos espaços de consagração. Em decorrência disso, esse trabalho também 

poderá contribuir para formulação de alternativas práticas no sentido de minimizar os 

desdobramentos do racismo no sistema educacional, uma vez que também buscará 

reafirmar a literatura negra como um possível instrumento político-pedagógico para a 

implementação da Lei 10.639/03.  

Nesse momento instauram-se as problemáticas: a intertextualidade com a 

memória, a história e a própria literatura é um fenômeno recorrente na literatura negra? 

Se há essa intertextualidade reincidente, com quais memórias, histórias e literaturas são 

estabelecidos os diálogos? Esses diálogos são estabelecidos no sentido de parafrasear ou 

de parodiar os textos antecessores? Com o objetivo de responder tais problemáticas, 

partimos da seguinte hipótese: a intertextualidade é constantemente utilizada pela poesia 

negra brasileira com o objetivo de rasurar a memória, a história e a literatura 

reconhecida como oficial. 

Para tanto, trabalharemos com textos poéticos, porém sem restringir períodos 

históricos ou autores no sentido de analisar um número significativo e mais abrangente 

possível de poesias negras que estabeleçam diálogo com a memória, a história e a 

literatura oficial.  Para a referida análise, será necessário lançar mão do perfil de poesia 

negra baseado em traços comuns, levantados por Damasceno (1988), Souza (2005), 

Fonseca (2006) e Duarte (2011), no plano estético como o ritmo, a musicalidade e o 

léxico de origem africana; e no plano ideológico como a presença explícita do eu-
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enunciador que se quer negro e se coloca como porta-voz de seu grupo. Ou seja, 

demonstrar o processo de “enegrecimento poético” e sua potencialidade político-

ideológica e até mesmo educacional.  Os poemas serão analisados através da análise 

ideo-estética, priorizando os elementos estéticos que estão em consonância com o 

projeto ideológico da literatura negra.  

No primeiro capítulo, “LEMBRO, LOGO EXISTO: imbricações entre memória 

e intertextualidade na Literatura Negra”, estabeleceremos um diálogo com autores como 

Achugar (2006) Foucault (2005), Pollak (1989) e Ricoeur (2007) para pensar o 

exercício da memória como um movimento duplo e ambíguo de lembrar e esquece, 

também a partir da abordagem genealógica. Outros autores como Compagnon (1996), 

Foucault (2008), Hall (2001) subsidiarão as considerações sobre discurso, poder e 

concepções de contra-cultura  como um processo que não propõe a completa negação, 

mas estabelece um diálogo tenso que promove o incômodo e expõe as fraturas. Nesse 

sentido de pensar o discurso a partir da noção de diálogo é que os conceitos de 

polifonia, metalinguagem, intertextualidade, dialogismo e paródia, são mediados a partir 

das considerações de autores como Bakhtin (1928/2008), Kristeva (1969), Carvalhal 

(1986), Nitrini (2000) e Koch (2003) compondo memórias dos estudos de 

intertextualidade. Ainda neste capítulo a intertextualidade com a memória presente na 

poética negra brasileira é analisada como um trabalho minucioso de tessitura, de tecer a 

colcha da memória com múltiplos retalhos que constituem o que se é com base também 

no que já se foi. 

Já no segundo capítulo, “O PONTO E A ENCRUZILHADA: Intertextos entre 

Poesia Negra e História”, o exercício de pensar e re-pensar a história oficial através da 

literatura negra em um movimento de ouvir outras vozes que buscam narrar histórias 

outras e a linha tênue que as une são norteados por ponderações dos já citados teóricos 

em consonância com teóricos que problematizam o historicismo e propõem 

transformações dos estudos historiográficos na modernidade a partir das concepções de 

rasura, ruptura e deslocamento da Nova História como Focault (2005), Le Goff (2005), 

Michel Löwy (2002) e Certeau (1982). Dessa forma, analisamos como o diálogo que a 

poesia negra estabelece com a história consagrada, reconhecida por livros didáticos, 

hinos e celebrações, é desenvolvido pelo viés do esquecer para lembrar histórias outras 

que foram ao longo dos séculos silenciadas. 

 No terceiro, último e mais longo capítulo, “OS POEMAS NA ARENA: A 
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intertextualidade paródica da Poesia Negra com a Poesia Canônica”, o espaço poético é 

analisado como uma arena para reconhecer na palavra o poder de armas e de 

consequentemente, através da réplica e tréplica, da paródia e da paráfrase, travar 

disputas. Nesse sentido, a poesia negra também é analisada como um instrumento de 

luta contra o racismo inclusive o racismo disseminado na própria literatura reconhecida 

como cânone no Brasil. Assim, neste capítulo nos debruçamos na análise da 

intertextualidade entre a poesia negra e a poesia canônica utilizando a metodologia de 

cotejamento dos textos no sentido de analisar o que está dito e confrontar com aquilo 

que não foi dito no poema anterior, mas que passa a ser dito no poema que instaura a 

intertextualidade. Compreendemos esses pontos de fissuras operacionalizados pela 

intertextualidade crítica ou paródica como pontos de conflitos de “memórias em 

disputa” (POLLAK, 1989, p.4) vislumbrando as poesias negras como exemplares de 

memórias “subterrâneas” e as poesias canônicas como representações da “memória 

oficial”. Dentro dessa lógica, a intertextualidade é analisada como instrumento ou 

espaço de conflito entre essas memórias. 

Ao realizar o confronto através do cotejamento de textos que estabelecem 

intertextualidade e que são de épocas diferentes, partimos do reconhecimento que a 

rasura inclusive é possível pela diferença temporal que os engloba e a partir de 

influências de movimentos de contextos distintos. De tal modo, a inevitável guinada 

temporal que abarca os poemas analisados não constitui uma problemática para a tese 

aqui sustentada e sim contribui para a construção da releitura na perspectiva da rasura. É 

considerando as diferenças temporais que realizamos a nossa leitura, contudo, sem 

isentar a produção de textos mais antigos da veiculação do racismo já que temos 

exemplos de textos poéticos que estabelecem a intertextualidade com textos canônicos, 

propõem a rasura, revertem estereótipos mesmo fazendo parte de um contexto do século 

XIX, como foi possível constatar em textos do poeta Luiz Gama. 

Dessa forma, no último capítulo, as pesquisas desenvolvidas por estudiosos 

como Benedita Damasceno (1988), Florentina Souza (2005), Eduardo de Assis Duarte 

(2009) e Maria Nazareth Fonseca (2011) são utilizadas juntamente com considerações 

de sociólogos e educadores brasileiros e estrangeiros como Carlos Moore (2007), (1999; 

2005 a e b; 2007) e Kabenguele Munanga (1999; 2005) para examinar e salientar como 

a poesia negra brasileira propõe, através da intertextualidade com a poesia canônica 

brasileira, um processo de enegrecimento de saberes instituídos e auxiliar na 
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compreensão da encruzilhada de diferentes temáticas e vozes. Por sua vez, as noções de 

rasura, intertextualidade e paródia para comprovar como o corpus selecionado ratifica 

esse processo de enegrecimento de saberes historicamente legitimados em diálogo com 

a memória, a história e a poesia oficial. 

Em suma, em todos os capítulos, as análises se orientam por uma perspectiva de 

transdisciplinaridade construindo o nosso referencial teórico a partir do cruzamento 

entre Teoria da Literatura, Ciências Humanas e Sociais e Estudos Culturais para 

investigar a questão étnico-racial e ideológica na linguagem poética e subsidiar, orientar 

e expandir o olhar crítico no tocante a análise da poesia negra brasileira, suas constantes 

discursivas e sua capacidade virtual de reverter estereótipos e combater o racismo. Vale 

ressaltar, que utilizaremos o termo, “negro” e “negra” durante todo o desenvolvimento 

deste trabalho na mesma perspectiva dos Movimentos Negros contemporâneos, ou seja, 

de ressignificação de tal signo, uma vez que, ao longo da história, ele foi construído de 

forma pejorativa. Na mesma lógica também compreendemos e utilizamos neste trabalho 

os termos raça e racismo a partir das considerações do etnólogo Carlos Moore, 

sobretudo em seu livro Racismo e Sociedade: novas bases epistemológicas para 

entender o racismo. Ao tentar definir o racismo o autor afirma que “(...) corresponde a 

uma forma específica de ódio; um ódio peculiar dirigido especificamente contra toda 

uma parte da Humanidade, identificada a partir de seu fenótipo. É o fenótipo dos povos 

denominados negros que suscita o ódio (...).” (2007, p. 282-283). Contudo, o próprio 

autor ainda ressalta como o racismo possui origens mais profundas do que as 

geralmente estudadas, tornando-se imprescindível observá-lo como muito mais do que 

problemas interpessoais ou de cunho ideológico. Em consonância com a assertiva de 

que o racismo possui como base o fenótipo, o etnólogo também defende a utilização do 

termo raça inclusive pela possibilidade de negar a existência do racismo a partir da 

negação da existência da raça como um fenômeno biológico. Para o pesquisador estes 

argumentos são inconsistentes “ao qual somente se pode chegar através de uma postura 

ahistórica” (2007, p. 11). Na sequência, o autor explica como o racismo sempre foi uma 

realidade social e cultural pautado no fenótipo como um elemento objetivo real e não no 

biológico. São aspectos fenotípicos e não os genes que configuram as bases que 

demarcam os grupos, nutrem o racismo e como ele se desenvolve no imaginário social. 

Portanto, raça é um conceito que neste casos não está vinculado a critérios biológicos. 

“Porém, raça existe: ela é uma construção sociopolítica.” (2007, p. 11). Negar o uso da 
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palavra raça é negar o contexto sócio-racial brasileiro, é negar as conquistas dos 

Movimentos Negros, é negar o próprio racismo. Por isso, dizemos sim nesse trabalho 

para a reafirmação de tais termos, levando em consideração que estes fazem 

indubitavelmente parte do histórico de luta e resistência dos Movimentos Negros, no 

processo de ressignificação e consequente desconstrução do sentido de negação e 

pejoratividade que tais palavras carregavam. 

Nesse sentido, é salutar também explicitar a escolha pelo uso do termo “poesia 

(ou literatura) negra brasileira.”. Estudar a Literatura negra brasileira implica em travar 

uma discussão que extrapola o sentido de análise de uma produção poética de um grupo 

específico para também trazer à baila as relações de poder que estão envolvidas no 

processo de produção e legitimação dessas produções. A própria tomada da posição de 

sujeito da enunciação na poética negra brasileira constitui-se como um importante 

instrumento de poder de falar de si mesmo e assim viabilizar a reescrita de sua memória, 

sua história e, obviamente, sua literatura como espaço privilegiado de representação de 

subjetividade. Dessa forma, a escolha pela nomenclatura “poesia negra brasileira” 

também permeia o plano político-ideológico. Os termos “negra” ou “afro-brasileira” 

servem para especificar uma singularidade literária tornando possível o destaque e a 

problematização da generalização do termo literatura brasileira. Dessa forma, a inclusão 

do termo “negra” ou “afro-brasileira” questiona a exclusão deste segmento na literatura 

brasileira propondo sua rasura e suas fraturas, contudo, sem deixar de afirmar-se como 

parte dela. Ao adotar termos abrangentes, conflitos complexos são invisibilizados e 

silenciados em função da afirmação de uma suposta homogeneidade.   

Já a opção pelo uso de “literatura negra brasileira” ao invés de “literatura afro-

brasileira”, apesar de também tangenciar um posicionamento político-ideológico, não se 

configura a partir de uma ideia de inclusão e/ou rasura que um termo pudesse conferir 

ao outro. O que se compreende como especificidade em cada um dos termos em questão 

não está no plano de que um necessariamente exclua o outro, mas que cada um 

privilegia o reforço de determinados elementos. Segundo Maria Nazareth Fonseca 

(2011), a expressão “poesia afro-brasileira” parece diluir o essencialismo que o termo 

“negra” associado à literatura pode indicar. Neste caso, a expressão poesia afro-

brasileira pode ser compreendida como uma nomenclatura que procura privilegiar as 

ligações entre o ato de criação e o tenso processo de mescla cultural no Brasil com a 

chegada dos africanos.  
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Desse modo, “A denominação ‘literatura negra’, ao procurar se integrar as lutas 

pela conscientização da população negra, busca dar sentido a processos de formação da 

identidade de grupos excluídos do modelo social pensado por nossa sociedade.” Com 

algumas diferenciações “(...) a expressão literatura afro-brasileira procura assumir as 

ligações entre o ato criativo que o termo “literatura” indica e a relação dessa criação 

com a África (...)” (FONSECA, 2006. p. 23-4). Assim, no caso do termo “afro-

brasileira” estabelece-se o foco na importância do cômputo geral das trocas em uma 

perspectiva mais abrangente alargando as possibilidades de contornos identitários e 

culturais.  

Esse diálogo que o termo “afro” estabelece com um plano identitário mais 

abrangente de mescla, influências e hibridizações étnicas, linguísticas, religiosas e 

culturais também interfere na relevante questão do plano autoral. Segundo o professor e 

pesquisador Eduardo de Assis Duarte (2011), o lugar de enunciação, ou seja, a origem 

autoral e consequentemente o ponto de vista adotado é tão importante quanto o eu 

enunciador. Dessa maneira, Duarte  afirma que adota o termo “literatura afro-brasileira” 

por ser um termo mais elástico que comporta uma multiplicidade de tendências 

discursivas da identidade afro-descendente. A instância autoral da poesia afro-brasileira 

apresenta extrema complexidade por ser fundamental considerar fatores de ordem 

biográfica e fenotípica, com todas as problemáticas inerentes a esses critérios.  

 Diante dessas ponderações é que a escolha pelo uso do termo “negra” ao invés 

de “afro”, neste trabalho, configura-se em um posicionamento de aproximar-se mais da 

integração às lutas de conscientização da população negra brasileira demarcando a 

exclusão deste grupo na nossa sociedade do que salientar as ligações entre o Brasil e o 

continente africano por uma perspectiva de trocas e hibridizações. Há também que 

salientar para a abertura implícita do termo “afro-brasileira” para identidades mais 

próximas de um eixo miscigenador, sobretudo no que se refere à questão autoral. A 

autoria torna-se ponto crucial deste debate ao reconhecermos a relevância das 

imbricações entre escritura e experiência e eu enunciador e lugar de enunciação. Se a 

poesia negra brasileira é, entre outros aspectos, aquela que expressa a subjetividade de 

um eu-enunciador que se quer negro e se coloca como porta-voz de seu povo, a 

imbricação desse eu-enunciador com o lugar de enunciação bem como da escritura com 

a experiência vão requerer uma instância autoral que não se afaste dessa composição. 

Ou seja, a biografia e até mesmo o fenótipo dos autores também interferem no processo 
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de criação da poética negra, sobretudo para proporcionar o deslocamento da população 

negra da condição de objeto para a condição de sujeito na literatura.  

Sem pretensões essencialistas ou puristas, o uso do termo “poesia negra 

brasileira” aqui apoia-se também nas escolhas de termos anteriores que se constituem de 

forma análoga, como  negra ou negro, raça e racismo, conforme já explicitamos 

anteriormente, e coloca no centro da discussão a importância dessa produção poética 

constituir-se a partir de uma autoria negra. Segundo o escritor e pesquisador Luiz Silva 

Cuti, é importante salientar que “Certa mordaça em torno da questão racial brasileira 

vem sendo rasgada por seguidas gerações, mas sua fibra é forte, tecida nas instâncias do 

poder, e a literatura é um de seus fios que mais oferece resistência, (...)”. Ainda segundo 

o autor, “A literatura, pois, precisa de forte antídoto contra o racismo nela entranhado. 

Os autores nacionais, principalmente os negro-brasileiros, lançaram-se a esse empenho, 

não por ouvir dizer, mas por sentir, por terem experimentado a discriminação em seu 

aprendizado”. (2010, p. 13). Salientar a importância da autoria negra é considerar 

também a identidade autor/leitor que é ainda mais marcada implicando no contraste 

entre o uso da primeira e terceira pessoa no plural, “eles” e “nós”, presente na poética 

negra brasileira para construir os pontos de rasuras, fraturas, descontinuidade, conflitos 

e disputas nos discursos consagrados.  

Destaca-se ainda no plano autoral a adoção da metodologia, em todos os 

capítulos, de citação do primeiro e último nome dos autores da poesia negra brasileira  

no sentido de conferir visibilidade para possibilitar a entrada dos textos em circulação 

com o reconhecimento de suas autorias. E é também por essa questão que consideramos 

esta pesquisa de extrema importância no âmbito literário, na medida em que questionará 

a inclusão de obras definidas como cânone e que consequentemente reforçam um 

modelo apresentado pela norma somática dominante, em detrimento da exclusão de uma 

literatura que caminha na contramão de tais práticas. Já, no âmbito educacional, 

podemos salientar a significativa contribuição para a implementação da Lei 10.639/03, 

uma vez que seguiremos com o objetivo de questionar um problema que vem sendo 

perpetuado há séculos no interior da sociedade brasileira: o racismo, apontando 

alternativas de textos poéticos que revertem estereótipos e promovem rasuras nos 

discursos instituídos inclusive no espaço educacional. Sendo assim, essa pesquisa 

também vem em consonância com os Estudos Culturais, desconstruindo a ideia de que 

somente o valor estético é responsável pela consagração ou não de uma obra literária. 
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Por fim, retomando Cornel West (1999), a escolha de se tornar um intelectual 

negro é um ato de marginalidade autoimposta, e é essa marginalidade autoimposta, esse 

desejo interessado, essa insurgência que também constitui o ponto da encruzilhada de 

quem aceitou o desafio de trabalhar com a interseção de si e de outros que também 

compõem sua subjetividade, com o intertexto de recorrer às múltiplas memórias, mas 

antes de tudo desafiar a própria memória. Assumir o desafio de estudar a 

intertextualidade da poesia negra com a memória, a história e a literatura oficial, mesmo 

diante da descrença de muitos acadêmicos que afirmavam a inexistência de corpus 

suficiente ou da própria dificuldade de acesso aos textos poéticos negros, sobretudo os 

de épocas mais remotas, é assumir a convocação de dormir menos para conseguir 

tangenciar duas bibliografias, é abrir as próprias feridas para em seguida cozê-las, 

suturá-las, dar pontos.  

Tal exercício desdobra-se em reconhecer as próprias lacunas correndo o risco de 

perder-se nos becos da própria memória, lembrando de alguns poemas, reconhecendo 

intertextualidades e esquecendo de tantos outros. Assim, o exercício de lembrar e 

esquecer torna-se o principal operador de leitura e me une a retalhos de outras memórias 

que me formam e me ensinam que preciso lembrar pra existir, que recordar é preciso, 

que existem outros pontos históricos, que posso escolher, recortar e selecionar outros 

pontos de partidas e antes de tudo, que os poemas estão na arena e que essa guerra não 

cessa.  Nesse exercício me uno e me faço parte da colcha de retalhos junto com os 

textos que me representam e os que não me representam, mas que fazem também 

inegavelmente parte da minha história. Assim, sigo como um bricolagem de mim 

mesma e de memórias, textos poéticos e histórias de outros que também me compõem, 

como a encruzilhada que se constrói a partir de um ponto, como o desconforto que 

provoca as feridas no confronto, mas também como o que as remenda, sutura, dá os 

pontos, cicatriza. E a cicatriz não nega o que se foi nem o que se é. Não nega a dor, mas 

não se atém a ela. Com as cicatrizes-encruzilhadas nesse trabalho segue-se 

permanentemente rasura.  
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2 LEMBRO, LOGO EXISTO: 

Imbricações entre memória e intertextualidade na Literatura Negra 

 

“A memória bravia lança o leme: 

Recordar é preciso.” 

(Conceição Evaristo) 

 

A poesia negra que utiliza a paródia como instrumento de um processo de 

intertextualidade crítica, que ao mesmo tempo que dialoga e reconhece, também 

questiona e ironiza, será o cerne deste trabalho. De tal modo, a escolha do título desta 

seção representa o exercício da prática da Genealogia proposta por Foucault. Segundo o 

teórico “(...) a genealogia não pretende recuar no tempo para restabelecer uma grande 

continuidade para além da dispersão do esquecimento; sua tarefa não é a de mostrar que 

o passado ainda está lá, bem vivo no presente (...)”, para ele, a genealogia “(...) é 

demarcar os acidentes, os ínfimos desvios – ou ao contrário as inversões completas – os 

erros, as falhas na apreciação, os maus cálculos que deram nascimento ao que existe e 

tem valor para nós” (2005, p.21). Ou seja, a prática da genealogia consiste no 

movimento de rasura da história, porém sem negá-la por completo, fazendo assim uso 

paródico do que é reconhecido como tradição para instaurar desconfortos e 

descontinuidades, questionar o que é reconhecido como verdade e descobrir marcas 

individuais não pela marca da semelhança, mas para marcar e expor as diferenças. 

(FOUCAULT, 2005, p.20). 

Na sequência deste pensamento e parodiando a conclusão do filósofo 

Descartes, atingida após duvidar da própria existência, é que se propõe aqui uma outra 

perspectiva para um raciocínio baseado em lógica e premissas. Tendo em vista, que o  

raciocínio próximo do silogismo aristotélico busca reafirmar a premissa inicial da 

existência é que nosso diálogo com esta se estabelece. Ou seja, a partir de um processo 

duplo de reconhecimento da tradição de uma filosofia de ascendência europeia, mas que 

ao mesmo tempo propõe sua rasura por uma tradição de descendência africana. A 

aproximação reflete-se mais na premissa ampliada: “Duvido, logo penso, logo existo”
5
 

                                                           
5
 Apesar da obra de Descartes pertencer ao século XVII, trabalhamos com a versão de 2001, traduzida 

para o português por Maria Ermantina Galvão.  
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(DESCARTES, 2001, p. 39). Desse modo, salientamos que este capítulo, assim como os 

demais, seguirá a perspectiva da provocação de dúvidas, questionamentos dos relatos 

considerados oficiais para, em seguida, reafirmar a existência de outros relatos. No que 

concerne ao distanciamento, este se estabelece a partir do tom paródico inserido pela 

substituição do “penso” pelo “lembro”. Assim, introduz-se a lógica das tradições 

africanas que privilegiam a cultura da preservação da memória como fundamental para 

a existência de um povo.     

A memória, em muitas culturas africanas, foi personificada na figura dos griots
6
 

que recebiam desde cedo a missão de manter viva a memória da sua comunidade 

reconhecendo esta como uma tradição para socialização de conhecimentos e valores. De 

alguma forma, atualmente, já através da escrita, os poetas negros têm retomado essa 

tradição de levantar, preservar e divulgar a memória. Somado a isto, no combate à 

perpetração do racismo através das instâncias legitimadoras, essa produção denominada 

literatura negra, através de um diálogo intertextual crítico com a memória oficial, 

instaura a dúvida do que tem sido reconhecido como verdade e faz emergir memórias 

outras que representam o histórico de luta e resistência da população afro-brasileira. 

 Dessa forma, a memória dos negros brasileiros tem sido elemento fundamental 

na criação poética negra, produzindo um processo singular de recordação e reinvenção 

do passado através dos versos. Remetendo às considerações de Pollak (1989) quando 

afirma que a memória precisa ser pensada pela perspectiva do duplo movimento de 

lembrar e esquecer e dentro de um espaço de conflito, no qual memórias entram em 

disputa, torna-se também relevante pensar como a produção poética negra, ao colocar a 

memória dos negros brasileiros em disputa com memórias oficiais, operacionaliza o 

exercício do lembrar/esquecer como uma forma de reconstruir a história reconstruindo o 

passado no presente.  

Segundo Ricoeur, o esquecimento deve ser analisado como anverso da memória, 

afinal “Lembrar-se é em grande parte, não esquecer” (2007, p.451). Ou seja, na tentativa 

de recriar o passado através da produção literária, os poetas negros têm constituído seus 

textos memorialísticos próximos da representação de um “campo de batalha” no qual a 

memória é um espaço “(...) onde o presente debate o passado como forma de construir 

                                                           
6
 Segundo Fonseca, griots são aqueles que “(...) em muitas culturas africanas, funcionaram como 

trovadores e menestréis. Além de contadores de história, eram grandes viajantes, encarregados de colher e 

de fornecer informações.” (2011, p. 108-109). 
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um futuro” (ACHUGAR, 2006, p. 201). Dessa forma, o ato de produzir poesias negras 

constitui-se na tentativa de enegrecer a página em branco não somente no sentido 

denotativo, mas também no sentido conotativo de enegrecer as páginas da memória e 

preencher os espaços vazios da história. Neste caso, é fundamental também 

problematizar o sujeito dessas produções na medida em que ao citar, dialogar, enxertar e 

recompor textos-memórias, o poeta assume um papel semelhante ao “sujeito da citação” 

denominado por Compagnon (1996, p. 37). Ou seja, é o “transportador, negociante, 

cirurgião” que se apropria, dialoga, confronta, agrupa, negocia, transplanta e transforma.   

 Na condição de espaço privilegiado de manifestações da subjetividade, a 

literatura negra reinventa o posicionamento do sujeito da enunciação para tornar factível 

a reinvenção da história e o emergir de memórias subterrâneas. Assim, a produção 

poética negra inclina-se em direção a um exercício memorialístico que recorre às 

memórias individuais e coletivas, narrativas oficiais e contra-narrativas, literaturas de 

minorias e literaturas canônicas. Nessa arena abrem-se as portas para as memórias 

silenciadas, questiona-se a manipulação da memória e produz-se a tensão, a rasura, a 

cisão que propõe a intertextualidade entre diferentes memórias no sentido de interrogar 

o cânone e apresentar a própria intertextualidade como um recurso que recorre, 

sobretudo à memória.   

De acordo com Foucault, “(...) o discurso7 não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar.” (2008, p. 9-10). Podemos dispor também das 

considerações de Stuart Hall para pensar discurso e formas de nos apoderarmos dele, 

quando o referido autor afirma que é necessário pensar estratégias culturais que 

realmente podem fazer a diferença e podem mudar as disposições de poder. Para tanto, 

o estudioso aponta como o “modernismo nas ruas” alavancou um importante processo 

de mudanças no rumo da cultura popular às narrativas cotidianas e locais, 

proporcionando um processo de “descentramento de velhas hierarquias e de grandes 

narrativas”. Ainda segundo Hall, “Este descentramento ou deslocamento abre o 

                                                           
7
 A base teórica para compreensão de “discurso” para o desenvolvimento deste trabalho é construída, 

sobretudo a partir das contribuições de Foucault em A ordem do discurso (2005) quando postula a 

distinção entre a ordem do discurso, a ordem da língua, a ordem da fala ou do texto. Corroboramos com o 

deslocamento do conceito de discurso produzido por Foucault  baseado na análise desse objeto dentro da 

concepção de estratégias e práticas que enveredam por condições históricas, econômicas, políticas 

durante sua produção. 
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caminho para novos espaços de contestação (...) apresentando-se, desse modo, como 

uma estratégica e importante oportunidade para a intervenção (...)” (2001, p. 149). 

Contudo, analisar tais movimentos de deslocamentos a partir de estudos sobre 

intertextualidades críticas não é propor possibilidades de inversões da hegemonia 

cultural e sim promover abertura de espaços para o debate e emergências de outras 

narrativas que contestam, rasuram e contam sua própria história. Nesse sentido, Hall 

ainda traz considerações sobre como esse deslocamento que a cultura negra instaura na 

cultura hegemônica é a realização “(...) de mudanças nas disposições e configurações do 

poder cultural das quais não se pode fugir.” (2001, p. 151). E apesar de reconhecer as 

limitações de uma espécie de “visibilidade segregada” que é dispensada para as 

produções culturais que proporcionam descentramentos da cultura dominante, Stuart 

Hall reconhece que o “(...) único jogo no pedaço que vale a pena jogar é o das ‘guerras 

culturais de posição’” (2001, p.151-152). 

Colocar o movimento das produções culturais negras e da cultura oficial no 

campo semântico bélico é reconhecer o confronto, um processo duplo, ambíguo e mais 

complexo que a simplificação de supostas inversões, e pautar as disputas de poder no 

interior dessas relações. Em um processo semelhante ao exercício duplo de 

lembrar/esquecer, a prática intertextual crítica também ocorre por uma perspectiva 

dialética8 que recorre aos movimentos de recortar/colar, deslocar/alocar, 

mutilar/enxertar. Certamente, o estudo da intertextualidade paródica da literatura negra,  

através do estudo de memórias da intertextualidade e intertextualidades das memórias, é 

um caminho possível para não somente perceber essas imbricações entre recorrer a um 

poder e ao mesmo tempo negá-lo, autorizar os contraditórios, se afastar das análises que 

falam das diferenças que não promovem diferença alguma e dissolver fronteiras para 

poder intervir, intervir no poder e finalmente para desse poder nos apropriarmos. 

 

 

                                                           
8
 O termo “dialética”, ao longo deste trabalho, não é utilizado simplesmente como a arte do diálogo 

baseada na contraposição. Utilizamos e compreendemos dialética no plano do conflito e da tensão a partir 

de considerações de Grossi quando afirma que “Dialética significa confrontação com valores diferentes e, 

talvez, contrários, valores que não se valem de modelos constringentes. Significa abertura e 

disponibilidade para experiências alheias oportunizando reflexões, integrações, modificações.” ( 2010, p. 

14). 
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2.1 MEMÓRIAS DA INTERTEXTUALIDADE 

 

 O estudo da intertextualidade crítica da poesia negra com a história, a memória e 

a própria literatura é uma escolha por trabalhar com o questionamento de fronteiras 

entre os conhecimentos e também uma forma de analisar como a memória se constitui 

como eixo norteador desse fenômeno. Afinal, realizar um diálogo intertextual é recorrer 

à memória. Construir a intertextualidade paródica é lembrar com o que se quer dialogar, 

é o labor paradoxal de rememorar o que se quer negar e questionar para fazer emergir, 

trazer à baila outras memórias na medida em que se esquece outras. Portanto, para 

enveredar por campos tão tortuosos do exercício de lembrar/esquecer da poesia negra 

em seus diálogos intertextuais, é salutar retomar memórias dos estudos sobre 

intertextualidade antes de analisar as intertextualidades da memória. Ou seja, 

obviamente, revisar a bibliografia sobre estudos intertextuais no sentido mais amplo e 

teórico é premissa para em seguida analisar como a poesia negra estabelece diálogos 

intertextuais com a memória. 

Destarte, discutir intertextualidade no campo da literatura é pensar os estudos 

sobre Literatura Comparada e, por sua vez, para refletir sobre Literatura Comparada é 

relevante partir do pressuposto de que este campo de estudo vai além do simples ato de 

comparação, afinal, comparar é uma prática desenvolvida em vários campos do 

conhecimento, com diferentes abordagens e diferentes objetivos. Segundo Carvalhal 

(1986), a comparação não é um método específico e sim um procedimento que remete 

ou a generalização ou a diferenciação. Desse modo, o que confere uma singularidade à 

Literatura Comparada de uma forma geral é que ela se transforma em método principal. 

Assim, com o objetivo de confrontar literaturas, a Literatura Comparada utiliza a 

comparação como recurso analítico, como um meio e não como fim.  

A Literatura Comparada não é uniforme nem tampouco teve historicamente 

parâmetros rigorosamente estabelecidos e sim foi desenvolvida recorrendo a diferentes 

métodos no sentido de abordar uma multiplicidade de objetos e desenvolver pesquisas 

sobre motivos e mitos em diversas literaturas, migração de temas, fontes e traços de 

influências, processo de construção de diferentes obras independente de fronteiras 

étnicas, linguísticas e políticas. A diversidade desses estudos, que também se abriram 

para a comparação entre a literatura e outros tipos de artes e campos do conhecimento, 

potencializa a complexidade deste campo.  
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As mudanças no interior da Literatura Comparada também contribuíram para 

complexidade, amplitude e diversidade dessa área. Enquanto no século XX a Literatura 

Comparada se deteve na investigação das trajetórias de autores e obras, bem como na 

analise das dívidas de uma produção em relação à produção anterior, no século XXI, a 

Literatura Comparada tem se identificado mais com a perspectiva de saberes 

fronteiriços e perspectivas interdisciplinares em consonância com o que se tem 

denominado como Estudos Culturais. Abarcando então as relações com a cultura e 

outros campos, a Literatura Comparada se atém a abordagens que privilegiam questões 

de autoria e aspectos ideológicos como gênero, etnia, identidade cultural, ou seja, das 

diferenças. 

Eduardo Coutinho (2003) em seu ensaio intitulado “O comparatismo brasileiro 

nos anos 90” ressalta como a Literatura Comparada talvez tenha passado por sua 

mudança mais significativa na medida  que se distanciou da ideia de um discurso coeso 

e universal que tendia a um caráter de homogeneização para um discurso mais plural e 

descentrado que se identifica com a contextualização histórica e a relevância das 

diferenças de cada corpus literário analisado na comparação. A referida abordagem se 

afasta dos conceitos de “fonte”, “influência” e “dívida” para se aproximar da ideia de 

diálogo.  

Segundo Sandra Nitrini (2000) esse contexto de reformulação dos estudos de 

literatura comparada que tiveram ascensão a partir da segunda metade do século XX, 

recebeu a teoria da intertextualidade cunhada por Julia Kristeva como um instrumento 

importante para a revisão da perspectiva tradicional da Literatura Comparada. A 

intertextualidade, nesse novo contexto, auxiliaria na construção de uma teoria que 

englobasse as relações do sujeito e da ideologia no confronto dos textos, inclusive sob 

um viés semiótico que permitiria a sistematização de estratégias de confrontos 

interdiscursivos. E é nessa perspectiva, da superação da ideia de dívida, influência e 

fonte para a análise do confronto, da interdiscursividade, das diferenças e da 

intertextualidade que este tópico, assim como todos os demais desse trabalho, se 

delineará: a partir das conexões intertextuais e transdisciplinares. 

Intertextualidade, termo utilizado por Júlia Kristeva, designa o processo de 

produtividade do texto literário. Essa produtividade existe porque “todo texto é a 

absorção e transformação de outro texto” (1969, p. 146). Em O trabalho da citação 

(1996, p.12), mais especificamente no primeiro capítulo intitulado “Tesoura e cola”, 
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Antoine Compagnon salienta como Joyce e Proust já indicavam o diálogo com 

outros textos, em uma prática que mais tarde veio a ser denominada de 

intertextualidade, como condição da própria escrita na medida em que Joyce (1949) 

já apontava a tesoura e a cola como objetos simbólicos da escrita, enquanto Proust 

(1954;1971), por sua vez, considerava seu trabalho mais próximo do trabalho do 

costureiro do que de um arquiteto. Assim, é possível perceber como anteriormente 

aos estudos desenvolvidos por Kristeva já existiam indicações sobre o trabalho de 

bricolagem ou mosaico como base do processo de construção do texto. 

Ainda para Compagnon (1996) “(...) se a escrita é sempre uma reescrita, 

mecanismos sutis de regulação, variáveis segundo as épocas, trabalham para que ela 

não seja simplesmente uma cópia, mas uma tradução, uma citação.” (1996, p. 42). 

Ou seja, o processo de escrita é visto também como um processo de leitura de um 

corpus literário anterior. Nesse sentido, o texto é, portanto, a absorção e réplica de 

outro ou outros textos. Tal perspectiva perpassa pela concepção de que a 

intertextualidade está na base do texto literário. A partir dessas considerações de 

Kristeva (1969), o “texto” passa a ser compreendido dentro da história e da 

sociedade quebrando fronteiras entre as disciplinas e permitindo o entrelaçamento 

entre diferentes tipos de textos bem como de diferentes áreas do conhecimento. Os 

conceitos defendidos por autores como Kristeva (1969) e Herberts aproximam a 

intertextualidade  da  concepção de texto literário “como carregado de outros textos, 

inclusive do ‘texto’ da realidade.” (HERBERTS, 1999, p. 19). 

O formalista russo Mikhail Bakhtin publicou o estudo “Problemas da obra de 

Dostoiévski”
9
 que ampliou a concepção de texto e trouxe as definições de diálogo e 

polifonia que tiveram papel fundamental na construção do conceito de 

intertextualidade na medida em que compreende o texto em interação com outros 

discursos e com os receptores. Essa obra só foi divulgada para o Ocidente através de 

publicações de Julia Kristeva que reformulou os conceitos de “dialogismo” e 

“polifonia” de Bakhtin em intertextualidade. Para Ducrot (1984), existem dois tipos 

de polifonia, quando há mais de um locutor correspondendo no enunciado e quando 

no mesmo enunciado há mais de um enunciador em uma perspectiva mais ampla 

sem a efetivação da utilização de outros textos já existentes.  

                                                           
9
 Apesar da obra de Bakhtin ter sido produzida por volta de 1928, utilizamos para leitura de 

fundamentação deste trabalho a tradução de Paulo Bezerra publicada no Brasil em 2008. 
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Esses conceitos de polifonia desenvolvidos por Ducrot (1984) foram 

posteriormente retomados e relaborados por Ingedore Koch (2013) como 

manifestações de intertextualidade explícita e implícita respectivamente. Segundo 

Koch (2013), retomando Bakhtin, o dialogismo é constitutivo da linguagem e na 

perspectiva da própria autora “Cada palavra expressa o ‘um’ em relação ao outro”, 

ou seja, “Eu me dou forma verbal a partir do ponto de vista da comunidade a que 

pertenço.” (KOCH, 2013, p. 64).  

Sobre a especificidade de dialogar para se diferenciar ou até mesmo citar para 

negar, Compagnon mais uma vez traz pertinentes considerações ao afirmar: “Quando 

cito, extraio, mutilo, desenraízo. Há um objeto primeiro, colocado diante de mim, um 

texto que li, que leio; (...) A frase relida torna-se fórmula autônoma dentro do texto. 

A releitura se desliga do que lhe é anterior (...)”. Esse processo de citar, mas 

“desenraizar” a citação do texto anterior numa espécie de intertextualidade crítica ou 

paródica fica ainda mais evidenciado pelo autor quando segue pontuando: “Porque 

minha leitura não é monótona nem unificadora; ela faz explodir o texto, desmonta-o, 

dispersa-o.”, e ainda complementa perpassando pelas formas de construir esses 

diálogos, que mesmo quando não sublinha uma frase ou não a transcreve, a sua 

leitura “(...) já procede de um ato de citação que desagrega o texto e o destaca do 

contexto” (COMPAGNON, 1996, p. 13). 

Nessa lógica de pensamento sobre a intertextualidade que desagrega e 

desmonta o texto antecessor e uma análise aliada ao estudo de Literaturas de 

minorias, sobretudo, da Literatura Negra, não se deve negligenciar a discussão sobre 

paródia, afinal, “Falar de paródia é falar de intertextualidade das diferenças.” 

(SANT’ANNA, 2003, p.28). Bakhtin tornou-se uma referência sobre o estudo de 

paródia, a qual classificou no sentido de inversão, ironia, deboche ou deslocamento.  

Já Haroldo de Campos utiliza o conceito de paródia no sentido etimológico, 

“canto paralelo”. Ou seja, para o autor, a paródia não precisa ser estritamente 

compreendida como imitação burlesca. Portanto, o sentido de paródia para Haroldo 

de Campos se aproxima “tanto da ideia bakhtiniana de dialogismo (...), como da 

noção de inter(entre)-textualidade kristeviana” (1980, p.129).  

Affonso Romano de Sant’anna (2003, p.9) destaca como Tynianov e Bakhtin 

restringiram seus estudos no campo da paródia e  da estilização. A partir dessa 

constatação Sant’anna  propõe “(...) sair dessa dicotomia simples e introduzir dois 
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elementos que complementam melhor o quadro de relações”. Sendo assim, o autor, 

somado aos conceitos anteriores, passa a desenvolver de forma contrastante os 

conceitos de paráfrase e apropriação construindo uma polarização entre paródia e 

paráfrase. Para ele a paráfrase se constrói ao lado da ideologia dominante 

representando uma continuidade do texto antecessor, enquanto a paródia 

representaria uma espécie de descontinuidade ao colacar-se ao lado da contra-

ideologia.   

Na obra Paródia, Paráfrase & Cia,  Afonso Romano de Sant’anna salienta como 

a paródia inaugura um novo paradigma através do discurso, daí o seu caráter 

contestador: “Na paráfrase alguém está abrindo mão de sua voz para deixar falar a voz 

do outro. Na verdade, essas duas vozes, por identificação, situam-se na área do mesmo. 

Na paródia busca-se a fala recalcada do outro” (SANT’ANNA, 2003, p. 27-29). Esse 

deslocamento do “mesmo” para concentrar-se na fala recalcada do “outro”, portanto, 

seria uma tentativa de responder à pergunta de Roland Barthes: “Que textos eu aceitaria 

escrever (reescrever) (...)?)”. (1970, p.10). Ou seja, ao produzir o texto paródico o poeta 

assume, através da intertextualidade, o poder de reescrevê-lo.  

A análise dessa produtividade denominada intertextualidadee leva ao exame 

de relações textuais para verificar a presença de um texto em outro, através dos 

procedimentos de imitação, cópia literal, apropriação parafrasástica, paródia e etc. 

“A intertextualidade designa o trabalho de transformação e assimilação de vários 

textos, operado por um texto centralizador, que detém o comando de sentido”. 

(JENNY, 1979, p. 141). No momento em que se começa a tratar esse diálogo entre 

textos como intertextualidade, podem ser revistos os conceitos de dívida. O que era 

entendido como dependência – a dívida que o texto adquiria com o seu antecessor – 

passa a ser compreendido como um procedimento natural e contínuo de reescrita dos 

textos. A compreensão de textos literários, nessa perspectiva, conduz à análise dos 

procedimentos que caracterizam a relação entre eles.  

A intertextualidade pode aparecer de diversas formas, podendo ser uma 

apropriação ou diálogo temático, estrutural, linguístico entre textos diversos. Um 

texto pode apropriar-se de outro de forma passiva ou corrosiva, pode prolongá-lo ou 

destruí-lo. Os estudos literários contemporâneos procuram perguntar por que 

determinados textos são resgatados em um dado momento por outra obra, bem como 

quais razões levaram o autor do texto mais recente a reler textos anteriores ou se o 
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autor decidiu reescrevê-los, copiá-los, relançá-los no seu tempo e que novo sentido 

lhes atribuiu com este deslocamento. 

Na tentativa de abarcar a amplitude das relações intertextuais, Genette (2010) 

utiliza  o termo transtextualidade adotando  assim uma noção mais ampla de 

diálogos entre textos. Dentre as variadas relações que podem ser estabelecidas entre 

textos, o teórico elenca a intertextualidade, a paratextualidade, a metatextualidade, a 

hipertextualidade e a arquitextualidade.  

O intertexto estaria no plano das relações entre obras. Já o paratexto se 

configura de forma menos explícita, formada mais por elementos acessórios como 

títulos, prefácios e notas de rodapé que remetem a um texto anterior.  Nessa 

sequência, a metatextualidade se concentraria em uma espécie de crítica de outro 

texto, enquanto a transtextualidade, denominada por Genette (2010) de 

hipertextualidade, trabalha com as noções de hipotexto (texto anterior) e hipertexto 

(texto posterior). Por fim, a arquitextualidade é considerada pelo próprio Genette 

como a mais abstrata, na medida em que se refere aos diálogos entre textos ou 

discursos distintos que podem remeter, por exemplo, a um mesmo movimento 

artístico. Obviamente, essas categorias apontadas pelo estudioso são elencadas 

considerando sempre a possibilidade dos diálogos, imbricações, superposições, etc. 

Koch ao ressaltar que o sentido não está no texto, mas se estabelece a partir 

dele, também evidencia como construímos um sentido do texto e não o sentido do 

texto A pesquisadora ainda salienta que “(...) todo texto é um intertexto; outros 

textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos 

reconhecíveis” (2013, p.9). Segundo Koch (2013), foi por essa perspectiva que em 

1981 Beaugrand & Dressler apontaram a intertextualidade como um dos critérios 

para a construção da própria textualidade, pois a construção de um texto depende 

necessariamente do conhecimento que se tem de outros textos.  

Ainda dentro da noção de construção do sentido do texto, Koch (2013) 

subdivide a intertextualidade em sentido amplo e sentido restrito. A intertextualidade 

em sentido restrito é subdividida pela autora em intertextualidade de conteúdo, de 

forma e de conteúdo, intertextualidade implícita e explícita, intertextualidade das 

semelhanças e intertextualidade das diferenças e intertextualidade com intertexto 

alheio, com intertexto próprio ou de um enunciador genérico. A intertextualidade em 

sentido amplo estaria no plano da condição de existência do próprio discurso. 
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Portanto, a relação intertextual estabelecida no plano da produção, e que não emerge 

no texto depois de “finalizado”, não seria o referencial do qual se aproxima essa 

pesquisa, por trabalharmos com o plano da intertextualidade que se apresenta na 

superfície do texto “terminado”, o que pode ser denominado de intertextualidade em 

sentido restrito.  

Ainda segundo Koch a intertextualidade em sentido restrito seria “a relação de 

um texto com outros textos previamente existentes, isto é, efetivamente produzidos” 

(2013, p. 62). Como desdobramento de estruturações da intertextualidade em sentido 

restrito, a estudiosa considera a intertextualidade de conteúdo quando textos 

científicos de uma mesma área utilizam semelhantes conceitos e expressões. Já a 

intertextualidade restrita de forma é analisada junto com o conteúdo, pois, como 

salienta, forma e conteúdo não podem ser desvinculados já que toda forma abriga um 

conteúdo e ocorre este caso quando um texto trabalha com a imitação, paródia 

buscando efeitos específicos de estilo. 

A intertextualidade explícita é construída, segundo Koch (2013) com a citação 

da fonte no intertexto enquanto a intertextualidade implícita ocorre sem citação 

expressa da fonte. Neste aspecto, segundo Compagnon (1996, p.48), a única 

pergunta que convém à citação seria “O que ele quer?”. Dito de outra forma, a 

citação supõe que “uma outra pessoa se apodere da palavra e a aplique a outra coisa, 

porque deseja dizer alguma coisa diferente”. Dentro do estudo proposto no nosso 

trabalho, as citações nos textos poéticos analisados emergem a partir dessa 

perspectiva de que “O mesmo objeto, a mesma palavra muda de sentido segundo a 

força que se apropria dela. (...) o sentido da citação seria, pois, a relação instântanea 

da coisa com a força real que a impulsiona”. 

 Dessa forma, cumpre salientar que neste caso, deve haver uma relativização 

da ideia de explícita e implícita considerando a ideia de recepção e diálogo com a 

memória.  A percepção e até mesmo definição de uma intertextualidade como 

implícita, está atrelada à uma interferência do interlocutor que pode recuperar ou não 

na sua memória, e ter ou não contato com o texto antecessor para assim identificar 

essa intertextualidade que geralmente é construída em paródias, paráfrases e ironias. 

Para discutir a diferenciação entre intertextualidade das semelhanças e 

intertextualidade das diferenças, Koch (2013) retoma os conceitos já aqui discutidos 

tendo como referência as considerações do estudioso Affonso Romano de Sant’anna 
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(2003). Partindo do referido autor, Ingedore Koch, em “O texto e a construção dos 

sentidos”, salienta como a intertextualidade das semelhanças trabalha com a ideia  de 

incorporação do texto antecessor para seguir a mesma orientação discursiva; na 

intertextualidade das diferenças, por sua vez, o texto incorpora o outro texto para 

ridicularizá-lo, por em questionamento, subvertê-lo. 

As próprias noções de intertextualidade comprometem a antiga concepção de 

originalidade, calcada em valores que conferem uma espécie de status à obra 

antecessora na medida em que desvaloriza e desautoriza a obra posterior. Os conceitos 

de imitação e cópia perdem seu caráter pejorativo, diluindo a noção de dívida antes 

firmada na identificação de influências. A repetição ou retomada de um texto por outro 

quase nunca é inocente. Possivelmente, toda repetição ou imitação está carregada de 

intencionalidade: quer dar continuidade ou quer subverter o texto antecessor, 

reinventando-o de alguma forma. Esse tipo de intencionalidade de reinvenção através da 

intertextualidade é também utilizada no sentido de reescrever, revisar, rasurar narrativas 

oficiais.  

 Por fim, Koch (2013) ressalta a intertextualidade com intertexto próprio, o 

que também pode ser denominado de intra ou autotextualidade, e a intertextualidade 

com o intertexto alheio ou com intertexto atribuído a um enunciador genérico. Sobre 

estes dois últimos é que se delineia a base deste capítulo na medida em que o 

trabalho com um intertexto alheio ou de um enunciador genérico está intensamente 

ligado com o trabalho de memória. Segundo Koch, denomina-se enunciador genérico 

“(...) enunciações que têm por origem um enunciador indeterminado, as quais fazem 

parte do repertório de uma comunidade (...).” (2013, p. 64). É nesse sentido que 

enquanto nos capítulos subsequentes trabalharemos mais especificamente com as 

categorias de intertextualidade explícita e intertextualidade das diferenças, neste 

primeiro capítulo enveredaremos pelas sinuosas estradas da intertextualidade com 

esse enunciador genérico, que compõe o repertório da comunidade negra e que 

recompõe memórias através dos versos. 

Ao retomar memórias genéricas de sua comunidade, de seus ancestrais e 

familiares, a memória do sujeito poético entra em uma espécie de trânsito entre 

memória individual e coletiva e produz o que Koch (2013) chama de “enunciação-

eco”. Essa “enunciação-eco” perpassa por um número ilimitado de enunciações 
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anteriores representando algo próximo de uma opinião comum, “(...) da ‘vox populi’, 

do saber comum da coletividade.” (Koch, 2013, p. 64).  

Em suma, propor a análise da intertextualidade implica se afastar da hermenêutica 

estruturalista e retomar as experiências no processo de construção e interpretação do 

texto. Um texto é uma voz que dialoga com outras vozes (textos), que produz ecos, mas 

que também silencia. Vislumbrá-lo por esse prisma é compreender que os textos não se 

esgotam em si mesmos, se multiplicam, projetam-se, se completam, se relacionam, se 

transformam, se reinventam. 

Pretende-se, portanto, aqui também perceber o processo de intertextualidade 

como um fenômeno intimamente ligado à memória no sentido de que para dialogar com 

outros textos o autor recorre a sua memória, recortando, recalcando, elegendo, 

privilegiando, ocultando, transformando, silenciando, enfim, manipulando de forma 

consciente ou não os textos que estão na sua memória. Ou seja, o processo de escrita é 

também um processo de leitura de um corpus literário anterior. Nesse sentido, o texto é,  

a absorção e réplica de outro ou outros textos e a forma como o autor dialogará com os 

textos anteriores também está ligada às suas memórias pessoais, coletivas e identitárias, 

que, por sua vez, também influenciarão no seu fazer literário, sobretudo ao escolher 

durante seu diálogo negar ou afirmar, parafrasear ou parodiar, lembrar ou esquecer.  

  É salutar investigar a intertextualidade  como fenômeno eminentemente ligado 

ao fazer literário, inclusive do ponto de vista estético, conotativo, metafórico. 

Compagnon (1996, p. 15-16) problematiza e indica imbricações mais profundas entre o 

exercício de citar e a construção de um texto metafórico. Segundo o teórico, se a 

construção da metáfora está na prática de, através da analogia, usar uma ideia sob o 

signo de outra geralmente mais conhecida, desse mesmo modo, toda citação seria uma 

metáfora.  

É nessa perspectiva de adentrarmos na análise das imbricações entre 

intertextualidade, memória e texto literário que seguiremos com o estudo de poéticas da 

memória. Assim, transitaremos no levantamento de memórias da intertextualidade para 

proceder um exercício de genealogia dessas poéticas que através da intertextualidade 

recompõem memórias. Tal como a intertextualidade trabalha com a tesoura e a cola, que 

recorta e recompõe intertextos, os usos da memória também consistem em recortar, 

colar, guardar, selecionar e até mesmo esquecer. Mergulhar nos versos tecidos por 

memórias pessoais e coletivas é adentrar no campo de intertextualidades da memória, é 
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pensar o texto poético como trabalho de bricolagem com outros textos retomados da 

oralidade, textos impressos nos corpos de uma identidade fenotípica e cultural negra, de 

textos sobrepostos, recompostos por provérbios, ditados, contos e cantos, textos que se 

fundem, afirmam, negam e rasuram textos outros e que nesse exercício de 

intertextualizar com memórias se afastam do risco de serem esquecidas. 

 

2.2 INTERTEXTUALIDADES DAS MEMÓRIAS 

 

Para repensar o lugar da Literatura nesse processo ambivalente de lembrar e 

esquecer, de preservar memórias e tentar silenciar outras, bem como de desenterrar 

memórias para confrontá-las com a memória oficial é importante também pensar que o 

esquecimento e a memória não devem ser entendidos como categorias fixas e 

permanentes, mas sim “posicionais” e situacionais, sem valores fixos (ACHUGAR, 

2006, p.143 -144).  Nessa perspectiva, a literatura negra brasileira pode ser analisada 

como um instrumento da memória cultural em um exercício que supera a categorização 

e a fixidez para enfatizar o perfil mutável, posicional, duplo e ambíguo de reconstrução 

de memórias a partir do texto literário. 

    Reescrever, rememorar e retomar as contribuições das matrizes africanas no Brasil é 

um trabalho de reinvenção que consiste em escavar e fazer emergir relatos 

historicamente silenciados, e ao mesmo tempo não desprezar as inevitáveis 

transformações que esses relatos e essas memórias sofreram no processo da diáspora e 

no transcorrer do tempo. Dessa forma, a recomposição da memória como constante 

discursiva da literatura negra brasileira é um exercício de luta contra a morte, uma 

forma de eternizar e ressignificar o passado no presente.  

Ao abordar a produção literária negra no Brasil, a pesquisadora Florentina Souza 

afirma que “Por meio da construção de um discurso identitário fincado em heranças das 

tradições de origem ocidental e africana, os textos apresentam-se como vozes afro-

brasileiras de proposição de mudanças na estrutura social na textualidade”. (SOUZA, 

2006, p. 253). Ainda segundo a autora, essa seria uma forma de “deslocar o silêncio”. 

Esse deslocamento do silêncio na estrutura social e na textualidade, para nós, ocorre no 

texto poético, através, sobretudo, da intertextualidade com a memória que faz emergir 

outras vozes até então silenciadas. Essa intertextualidade com a memória, presente na 

poética negra brasileira, constitui um trabalho minucioso de tessitura, de tecer a colcha 
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da memória com múltiplos retalhos que constituem o que se é com base também no que 

já se foi. Afinal, conforme afirma Compagnon , como “Bricoleur, o autor trabalha com 

o que encontra, monta alfinetes, ajusta; é uma costureirinha” (1996, p. 39). Assim, o 

espaço da poesia configura-se como oficina de costura, ou seja, o sujeito poético 

transforma-se em artesão das palavras-retalhos e brincando com elas constrói a colcha-

identidade, reforma o passado-presente e com esmero se põe a coser, alinhavar e 

interminavelmente tecer memórias: 

 

Tecendo memórias 

 

À minha avó paterna Zefa 

 

Ouço as minhas ancestrais: 

Cantando, raiar os luares 

Dançando, o sagrado costurar 

Sorrindo, colher as flores 

 

Retribuo: 

Sonhando poesias 

Construindo melodias 

 Recitando amanhãs 

 

Flutuo na terra, piso no mar 

Enfrento serpentes e armadilhas 

Mergulho dentro de mim... 

 

Atribuo a vocês, minhas ancestrais 

Quem hoje sou eu, danço seus ritmos meus 

Peneiro o deserto, encontro tesouros 

Mesmo que besouros rondem meu lar 

Pétalas finas e cheirosas 

Rosas rubis a quem possa se interessar 

 

Corro e percorro de sapatos vermelhos 

Trilhas, trilhos, engrenagens 

Roupas arco-íris na vida cinza 

Sozinha, ando sempre acompanhada 

Ancestral minha que hoje sou eu 

 

(Elizandra Souza) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.72) 

 

 

Propor uma análise sobre diálogos da memória na poética negra brasileira é 

reconhecer a intertextualidade como fenômeno inerente a qualquer produção textual, é 

salientar esse diálogo com memórias ocultadas e silenciadas e reconhecer essas 
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memórias também como textos. Recorrer às memórias para composição da poesia  

consiste em trabalhar com textos que permeiam o inconsciente individual e coletivo e 

também exercitar a atividade de ouvir outras memórias e investigar tantas outras. Dessa 

forma, o poema acima, intitulado “Tecendo memórias”, dialoga com a prática dessa 

intertextualidade com o passado-presente. 

       Não se deve desprezar a memória também como espaço de enunciação, pois no 

ambíguo processo de lembrar e esquecer o exercício de diálogo com a memória 

constitui-se em uma atividade de seleção que torna possível a proteção e ao mesmo 

tempo a reescritura e até mesmo a reordenação de diversos elementos. O título do 

poema em análise sugere esse movimento, afinal, quando se costura, quando se tece é 

possível mudar o modelo, retomá-lo, remodelá-lo a todo momento. Na esteira desse 

pensamento, a própria escolha pela utilização do verbo no gerúndio, “tecendo” sugere a 

ideia de processo e de continuidade no trabalho com essas memórias. 

       Também ao iniciar dedicando o poema à avó paterna, Zefa, o sujeito poético indica 

como o texto será conduzido: pela perspectiva de diálogo e referência familiar, 

percebendo e reverenciando a importância da ancestralidade, porém não em uma lógica 

de repetição de um passado distante, mas em uma tentativa de se repensar/reconstruir 

sua identidade. Dessa forma, a memória é apresentada e representada como cruzamento 

de histórias de um grupo (étnico, familiar) na construção da subjetividade do indivíduo. 

Segundo Ecléa Bosi “(...) lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 

imagens e ideias de hoje as experiências do passado.”. A autora segue salientando que  

“A memória não é sonho, é trabalho. A lembrança é uma imagem construída pelos 

materiais que estão, agora, à nossa disposição no conjunto de representações que 

povoam a nossa consciência” (1994, p. 55). Por isso, no poema em discussão o sujeito 

poético afirma que é possível ouvir suas ancestrais, mas também retribui “Sonhando 

poesias/Construindo melodias/Recitando amanhãs”. 

 A escolha por uma dicção construída em primeira pessoa do singular “retribuo”, 

“flutuo”, “enfrento”, “mergulho”, “atribuo”, “meu lar”, “corro”, “percorro”, “ando” 

também demonstra um processo de construção de uma identidade individual, “mergulho 

dentro de mim”, mas que também é atribuída à uma herança coletiva, “Atribuo a vocês, 

minhas ancestrais. E a partir dessas memórias coletivas, que ajudam a compor uma 

memória pessoal baseada na ideia de ancestralidade, é possível afirmar que “Sozinha, 

ando sempre acompanhada” e que de alguma forma há uma “Ancestral minha que hoje 
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sou eu”. As imbricações entre um eu-individual e um eu-coletivo emanam nesses textos 

poéticos em uma perspectiva de rememoração, reconstrução e ressurgimento. Construir 

a própria identidade a partir de elos com a identidade do grupo ao qual pertence é fazer 

ressurgir, sob a ótica do presente, memórias do passado, é fazer histórias outras, como 

aponta o poema a seguir, ressurgirem das cinzas: 

 

Ressurgir das cinzas 

 

Sou forte, sou guerreira, 

Tenho nas veias sangue de ancestrais. 

Levo a vida num ritmo de poema-canção, 

Mesmo que haja versos assimétricos, 

Mesmo que rabisquem, às vezes, 

A poesia do meu ser, 

Mesmo assim, tenho este mantra em meu coração: 

“Nunca me verás caída ao chão.” 

[...] 

Sou guerreira como Luiza Mahin, 

Sou inteligente como Lélia Gonzáles, 

Sou entusiasta como Carolina Maria de Jesus, 

Sou contemporânea como Firmina dos Reis 

Sou herança de tantas outras ancestrais. 

E, com isso, despertem ciúmes daqui e de lá, 

mesmo com seus falsos poderes tentem me aniquilar, 

mesmo que aos pés de Ogum coloquem espada da injustiça 

mesmo assim tenho este mantra em meu coração: 

Nunca me verás caída ao chão. 

[...] 

 

(Esmeralda Ribeiro) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2004, p.63) 

 

Em uma lógica diferente do poema anteriormente analisado, no qual já no 

primeiro verso se afirma que se ouve as ancestrais para, em seguida, afirmar a própria 

identidade, o poema de Ribeiro primeiro afirma a identidade individual “Sou forte, sou 

guerreira” para em seguida remetê-la à uma identidade coletiva em uma perspectiva de 

consequência e causa: “Tenho na veia sangue de ancestrais”. Trabalhar com memórias 

coletivas em um processo de reconstrução de si é uma forma de trazer à tona no 

presente memórias coletivas do passado, que das mais diversas formas, foram 

invisibilizadas, silenciadas ou até mesmo esquecidas. 

Na sequência, o poema “Ressurgir das cinzas” ressalta a resistência do sujeito 

feminino que através do verso demonstra sua força diante das adversidades, que no 

texto são representadas por “versos assimétricos” e os “rabiscos da poesia do seu ser”. 
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Ainda assim, mesmo deparando-se com dificuldades e infortúnios, afirma os driblar, os 

saltar e mantém um mantra em seu coração: “Nunca me verás caída ao chão.” O 

exercício de manter-se de pé, mesmo que para isso seja necessário se ressignificar, tem 

apoio na importância de dar prosseguimento ao histórico de luta e resistência daquelas 

que a antecederam. Assim como sugere o título do texto poético em análise, não deixar-

se ver caída ao chão, mesmo com tantas intempéries, é construir o inesperado de 

“Ressurgir das cinzas”. 

“Ressurgir das cinzas” evoca uma ação intimamente ligada às pessoas que não 

estão mais presentes, mas que deixaram um legado simbolizado pelas cinzas. “Ressurgir 

das cinzas” é uma forma de fazer reviver, através de si, seus ancestrais e 

consequentemente não deixar que suas memórias sejam esquecidas. Mais do que isso, 

“Ressurgir das cinzas” é uma estratégia de reconhecer e rememorar seu povo e 

imortalizar suas experiências. Nessa perspectiva é imprescindível salientar que o que 

proporciona a força para manter-se de pé é a ancestralidade que possui e da qual tem 

conhecimento.  

 Assim, a identidade e a memória do sujeito poético é reconhecidamente 

construída a partir de um processo de bricolagem de memórias-textos outros. 

Recorrendo às memórias de personalidades negras como Luiza Mahin, escravizada que 

lutou na Revolta dos Malês e mãe de Luís Gama; Lélia Gonzáles feminista negra 

pioneira no Brasil; Carolina Maria de Jesus, escritora negra e pobre que rompe com os 

padrões de romances canônicos; e Maria Firmina dos Reis, primeira romancista negra 

da qual se tem, até hoje, registro, o sujeito poético tece a colcha de sua própria memória. 

Como se não fosse o bastante ainda ressalta que além das citadas também é “(...) 

herança de tantas outras ancestrais”. Ou seja, sua identidade é construída a partir de uma 

coletividade infinita em processo constante e contínuo de construção. E é exatamente 

por isso, por não estar só e construir uma espécie de pós-memória
10

, que mesmo diante 

de ciúmes despertados, injustiças e tentativas de aniquilá-la, ela permanece de pé. 

Através da memória da voz enunciativa, a poesia negra relaciona identidade 

individual e coletiva, presente e passado para intervir nas formas de representação da 

contemporaneidade e se assenhorar de formas de poder através do discurso. A memória 

                                                           
10

 De acordo com Beatriz Sarlo pós-memória é “a memória da geração seguinte àquela que sofreu ou 

protagonizou os acontecimentos (quer dizer: a pós-memória seria a ‘memória’ dos filhos sobre a memória 

dos pais).” (2007, p.91). 
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tecida não somente através da experiência individual, mas também em consonância com 

relatos diversos potencializa o exercício da memória como exercício de poder que 

rasura o histórico controle oficial de narrativas. Assim, a reconstrução da memória 

como forma de empoderamento é uma representação reiterada na literatura negra 

através de sujeitos poéticos que ouvem quem foi historicamente silenciado, vêem quem 

foi oficialmente invisibilizado e afirmam memórias reiteradamente negadas. Esses 

poemas privilegiam as imbricações entre “o que se foi” e “o que se é” construindo e 

reconstruindo um histórico de resistência a partir de relatos que se complementam, 

como também fica expresso no poema a seguir:   

 

Resistência 

 

Ouvi do meu pai que a minha avó benzia 

e o meu avô dançava 

o bambelô na praia, e batia palmas 

com as mãos encovadas 

ao coco improvisado, 

ritmando as paixões 

na alma da gente. 

Ouvi do meu pai que o meu avô cantava 

as noites de lua, e contava histórias  

de alegrar a gente e as três Marias. 

Meu avô contava: 

a nossa África será sempre uma menina. 

Meu pai dizia: 

ô lapa de caboclo é esse Brasil, menino! 

E coro entoava: 

_ dançamos a dor 

tecemos o encanto 

de índios e negros 

da nossa gente. 

 

(Graça Graúna) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2006, p.120) 

 

Novamente a “pós-memória” permeia os versos a serem analisados. Falar o que 

ouviu do pai sobre os avós é uma forma de construir sua própria memória a partir dos 

relatos familiares e exercitar o poder de transmissão e preservação de tradições, 

inclusive através da oralidade. Ao registrar, agora por escrito, o que ouviu do pai sobre 

os antepassados, o sujeito poético aposta na própria memória e em memórias outras que 

lhe precederam. Essa sábia atividade de passar de pai para filho experiências, crenças e 

tradições se revela uma prática secular que permitiu a preservação de vários elementos 

que na contemporaneidade têm sido registrados na escrita literária. 
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A pesquisadora Florentina Souza, no livro Afro-descendência em Cadernos 

Negros e Jornal do MNU salienta como a transmissão de conhecimentos através da 

oralidade foi “Um exercício de sabedoria e de memória que se mostrou de extrema 

produtividade (...)”, e que diversos elementos da memória de afro-brasileiros “(...) só 

sobreviveram até a presente data justamente porque os ancestrais acreditaram na 

memória e na oralidade como instrumentos privilegiados na correia de transmissão de 

conhecimentos e saberes”. (2006, p. 32). Diante dessa constatação e dos textos poéticos 

colocados aqui em discussão, é possível reiterar como a poesia negra brasileira tem 

representado a continuidade dessa crença na memória para transmitir experiências e 

saberes e a partir deles construir uma identidade racial. 

A memória através da oralidade e da escrita literária tem sido um componente 

crucial na composição de identidades negras no Brasil. O teórico Jacques Le Goff  nos 

aponta a memória como “(...) um elemento essencial do que se costuma chamar 

identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia” (LE GOFF, 1996, p. 476). 

A construção da fanopeia, da busca pela identidade na contemporaneidade em um clima 

de febre e angústia nos remete à complexidade e continuidade da formação identitária e 

a importância de se recorrer à memória nesse processo. 

É possível apontar a globalização como um fenômeno que impactou a formação 

identitária devido à fragmentação do tempo e dos indivíduos nesse processo. Portanto, 

essa febre e essa angústia de uma busca pela identidade são caracterizações da 

contemporaneidade constituída por crises e rupturas que oportunizaram a emergência da 

memória para a reestruturação de identidades coletivas. Ao abordar o “descentramento 

do sujeito”, Hall (2000) alerta sobre o colapso que sofreram as identidades na 

modernidade e que proporcionou uma crise de identidades de gênero, raça, classe, 

nacionalidade, etc. Buscando analisar tais problemáticas, Hall  estabelece a distinção 

entre três perspectivas de identidade: a do sujeito do iluminismo, a do sujeito 

sociológico e a do sujeito pós-moderno. 

O sujeito do iluminismo, segundo Hall (2000), corresponde ao indivíduo centrado, 

linear e com uma identidade individual essencialmente imutável durante a vida. Já o 

sujeito sociológico expressaria mais as consequências do contexto da modernidade, 

configurando a própria identidade em relação com outras pessoas que pertençam e 

dialoguem com a sua comunidade cultural. Por fim, o sujeito pós-moderno seria aquele 
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que não possui uma identidade fixa, formando-a por uma perspectiva histórica e 

contextual. 

É possível analisar o sujeito poético do poema “Resistência”, de Graça Graúna, 

como a representação do sujeito pós-moderno que constrói sua identidade de forma 

contínua e constante, por uma perspectiva histórica e contextual e, sobretudo com 

entrelaçamentos com o sujeito sociológico na medida em que ele apresenta elementos 

que explicitam como sua identidade é formada em uma perspectiva relacional com a 

comunidade a qual pertence e os seus respectivos mediadores. Pela fugacidade do 

tempo na contemporaneidade e o consequente descentramento de referências, a 

memória assume um papel mais relevante na construção de identidades. Destarte, a 

memória é uma constante discursiva principalmente na poesia negra contemporânea 

para evocar histórias, sobretudo orais, e a partir delas reconstituir identidades
11

.   

Alguns pesquisadores como Otero Félix têm destacado a relevância da história 

oral uma vez que esta pode “recuperar essa reconstituição de ruídos, cheiros e 

sensibilidades que interferem na construção dos imaginários e das memórias individuais 

e coletivas que, nos documentos tradicionais, não são oferecidos ao pesquisador social e 

ao historiador com a mesma nitidez” (2002, p.24). Esse poder de recuperação de 

elementos, como ruídos e sensibilidades que contribuem para a construção de memórias 

coletivas, fica também evidenciado no poema “Resistência” quando há a descrição que 

o sujeito poético ouvia do pai sobre o benzer da avó e o dançar do avô. Essa evocação-

retomada a partir da oralidade dos mais velhos permite ter acesso à detalhes de onde e 

como o avô dançava “na praia”, “batia palmas”, “com as mãos encovadas”, “ao coco 

improvisado” e “ritmando paixões”. Também é possível ter contato com o que o avô 

contava sobre a “nossa África”, verso no qual o uso do pronome “nossa” demarca o 

sentimento de pertencimento coletivo, incluindo o sujeito poético, a esse território. 

Se lembrar não significa reviver e sim reelaborar no presente o que aconteceu no 

passado a partir de seleção e compartilhamento do acontecido, a memória é um 

importante instrumento na constituição de identidades individuais e coletivas, mas 

                                                           
11 Segundo Ki-Zerbo, a oralidade é uma prática de tradição africana que “aparece como repertório e o 

vetor do capital de criações sócio-culturais acumuladas pelos povos ditos sem escrita; um verdadeiro 

museu vivo”. Entretanto, para o autor, é importante ressaltar que “a tradição oral não é apenas uma fonte 

que se aceita por falta de outra melhor e à qual nos resignamos por desespero de causa”.  A oralidade, 

tradição africana, “É uma fonte integral, cuja metodologia já se encontra bem estabelecida e que se 

confere à história do continente africano uma notável originalidade.” (1982, p. 27-29) 
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também uma poderosa aliada na revisão da história, no questionamento e rasura de 

narrativas consagradas. Portanto, lembrar é um exercício de manter vivo o que ocorreu 

no passado, é assumir no presente conexões com o passado reconhecendo que de 

alguma forma ainda os vivencia, mesmo que se reconheça que já “Faz muito tempo”:  

 

 

Faz muito tempo  

 

Já faz muito tempo 

E o tempo mudou.  

Mas eu assumo a dor 

De meu tataravô 

A dor da chibata 

 E do banzo que mata.  

Já faz muito tempo. 

Já faz muito longe.  

Eu não vi 

Não ouvi  

Mas ecoou em mim 

E eu não esqueci. 

 

(Oliveira Silveira) 

(SILVEIRA, 1970a, p. 37)  

 

 

O reconhecimento de que já “Faz muito tempo” não implica em uma 

minimização ou deslegitimação do ocorrido, mas a consciência de que o “tempo 

mudou” e que com ele as lembranças do passado são evocadas e ao mesmo tempo 

reelaboradas. Dessa forma, essa lógica é reiterada através dos versos subsequentes “Mas 

eu assumo a dor/De meu tataravô”.  O uso do verbo “assumir” conjugado no presente e 

na primeira pessoa do singular demonstra uma escolha subjetiva e ao mesmo tempo 

política de quem percebe que não pode mais “sentir” a dor de forma idêntica ao 

tataravô, mas que através da memória e da vivência pode assumi-la por identificar-se 

com a sua comunidade cultural. “O dever de memória é o dever de fazer justiça, pela 

lembrança, a um outro que não o si” (RICOEUR, 2007, p. 101). Essa afirmação de 

Ricoeur é representada no poema em análise quando o rememorar e narrar o passado é 

evidenciado como atitude de respeito às vítimas que através desse texto são deslocadas 

do lugar de esquecimento. 

De modo pertinente, Gonçalves Filho fala sobre essas memórias e esse exercício 

de fazer ecoar em si as vivências de pessoas queridas como uma forma de “teimosia”, 

através da qual memórias dos dominados passam a emergir. De acordo com este 
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estudioso “À margem das histórias autorizadas e apologéticas, a memória dos 

dominados resiste (...)”. Contudo, salienta que “(...) na tradição oral de grupos algo 

coesos, algo comunitários, onde pode ocorrer que os impasses do presente, (...) sejam 

percorridos por uma espécie de teimosia.”. Na sequência, o autor ainda afirma que essa 

teimosia é composta por “coragem e paciência” e é “engordada na lembrança de 

episódios fragmentários, envolvendo pessoas queridas e veneradas, que conheceram 

elas mesmas o peso daqueles impasses.” (GONÇALVES FILHO, 1988, p.99). 

 Essa teimosia engordada na lembrança através de fragmentos de memórias 

afetivas é evidenciada no poema de Silveira também quando o sujeito poético mais uma 

vez salienta que “Já faz muito tempo.” e segue acrescentando que “Já faz muito longe.” 

Ainda nesta direção, os próximos versos continuam reafirmando que sua percepção do 

ocorrido não foi construída através dos próprios sentidos já que “ele não viu e não 

ouviu”, mas essa memória coletiva ainda ecoa nele e justamente por isso ele não pode 

esquecer. O compromisso de não esquecer as vivências e experiências dos seus 

antepassados é um compromisso e uma estratégia de mantê-los vivos através de suas 

histórias, de dar sequência às suas histórias de luta e resistência e é também um modo 

de retomar o passado e de alguma forma ir até este passado. Revisitar o passado é uma 

forma de exercitar a memória e proporcionar aos indivíduos do presente uma alternativa 

de vivenciá-lo e denunciar as dores do “território negro” do ontem, mas também do hoje 

e do agora. O poema a seguir, de Oswaldo Camargo, nos faz “navegar” pelos mares das 

lembranças que tornam possível que estejamos aqui e ao mesmo tempo tenhamos a 

sensação de que estivemos lá: 

 

LEMBRO-ME, SIM, ESTIVE-LÁ! 

 

 Dor no território negro! 

 Dor no território negro! 

 

 Os olhos, de verem tanta noite, 

 fecharam-se à treva vergastante 

 da fofa luz da herdade do senhor. 

 Lembro-me, estive lá: a ladainha 

 Dos lábios, hesitante, despedira-se 

 com um “ora pro nobis”! 

A reverência das velas rumo à sala,  

retas e brancas, esguias, cavoucando  

a hora escura. 

Súbito o grito – ô – cresceu depressa  

ante as portas do ouvido, um “ô” tão longo 
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 para viver nos séculos. 

Lembro-me, estive lá... Ainda rouco  

Adormece-me dentro e arfa 

o contorno do grito desmaiado 

antanho na memória.  

Lembro-me, sim, estive lá! 

Dor no território negro! 

Dor no território negro! 

  

(Oswaldo de Camargo) 

(CAMARGO, 1984, p. 33) 

 

 

O desabafo de dor por uma perda na comunidade negra é expressado no poema de 

Camargo com intensa carga de denúncia e sentimento de pertencimento do sujeito 

poético a essa comunidade. A marca discursiva de coletividade e de pertença é 

destacada pela ideia de território. A dor não é individual. A dor pela perda de quem 

“despedira-se com um ‘ora pro nobis’” não é de um indivíduo. Essa dor é algo que 

percorre o território negro, o que também reafirma a concepção de um espaço que pode 

não ser físico, mas certamente é simbólica e culturalmente pertencente à comunidade 

negra. 

A demarcação de pertença a esta comunidade é expressada pelo título que é mais 

de uma vez reiterado ao longo do poema: “Lembro-me, sim, estive lá!”. A conjugação 

do verbo lembrar na primeira pessoa do singular sinaliza o posicionamento individual 

do sujeito poético seguido da partícula pronominal “me” que coloca esse exercício no 

plano interior e subjetivo de quem lembra a si mesmo. Entretanto, é possível também 

estabelecer a inferência de um recorte desta afirmação no plano coletivo na medida em 

que a declaração de que “estive lá!” pode ser compreendida e analisada mais no plano 

da ambígua atividade de lembrar/esquecer através de memórias outras, do que única 

exclusivamente da própria memória. 

Os versos que falam de um grito que cresceu “para viver nos séculos” e “do grito 

desmaiado no antanho da memória” nos fornecem pistas de uma memória de outrora 

que sobrevive durante séculos e reverbera, ainda que adormecida, na memória de quem 

pode ter estado lá fisicamente, mas pode também afirmar que esteve lá apenas através 

de uma memória e uma vivência ancestral.  Nesse sentido, é salutar produzir reflexões 

sobre como a construção e preservação de uma memória coletiva é uma forma de 

conquista e representa um instrumento de poder.   
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De acordo com Hugo Achugar tanto o esquecimento quanto a memória já “(...) 

supõem o tema do poder. A memória exerce-se e avalia-se, sempre, a partir de uma 

posição ou a partir de um posicionamento em relação ao poder e à autoridade.”. (2006, 

p. 206). Ou seja, dialogar com a memória coletiva é exercitar o poder de reescrever a 

história, reinscrever a memória e instaurar o poder de trânsito temporal em função dos 

exercícios anteriores. Assim, o espaço da escrita poética vai se configurando como um 

espaço possível deste trabalho da memória que reescreve e reinscreve signos, e o texto 

poético assume metonimicamente a representação de uma oficina de ressignificações:  

 
Oficina 
 

Escavo memória de escravo 

 quando escrevo 

 e elejo a mais bela flor 

 das fugas 

 de tanta dor sofrida 

 ao sol 

  

o cravo 

 será sempre vermelho 

 na lapela deste riso solto ao vento 

 e seu perfume 

 leve como vôo de ave 

 desenhando futuro no pôr-do-sol  

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2002, p. 87). 

 

 

 A fanopeia da “oficina”, evocada no título do poema de Luiz Silva Cuti, nos 

remete a ideia de trabalho e trabalho intenso. O trabalho com as palavras é um trabalho 

intenso e exaustivo, sobretudo quando adentra nos campos dos poderes da memória. A 

oficina, no caso do poema em análise, é a oficina do texto poético no qual a memória 

dos negros e negras é retomada como elemento base. O escavar da memória de escravo 

é um trabalho árduo de genealogia para poder escrever e assim exercitar o poder de 

construir suas próprias narrativas e eternizar suas memórias. 

Entretanto, obviamente, o ato de construir e reconstruir suas histórias na atitude 

de escavar as memórias de escravo é também esquecer. Para lembrar da memória de 

escravo é preciso esquecer memórias outras, é necessário eleger, selecionar o que é 

fundamental e não pode ser esquecido. Ao abordar os usos e abusos da memória, Paul 

Ricoeur (2007) aponta que aquilo que constitui a fragilidade da identidade, revela 
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oportunidades de manipulação da memória por via ideológica. Diferente das narrativas 

canônicas, o texto poético “Oficina” não elege as fraquezas para manipular a memória, 

mas inversamente as esquece para selecionar e fazer emergir elementos que contribuem 

para o fortalecimento da própria história.  

Ainda segundo Ricoeur é impossível lembrar e narrar tudo. A narração 

exaustiva, de acordo com o estudioso, seria impraticável do ponto de vista performático, 

exatamente por comportar uma dimensão seletiva, e seria daí que se daria a relação 

entre memória, narratividade e representação figurada do passado histórico. (2007, 

p.455). Como é possível constatar no poema “Oficina”, o caráter seletivo da memória é 

construído a partir da eleição por imagens e construtos históricos que fortaleçam a 

imagem de história e resistência da comunidade negra, ao invés de fragilizá-la. Por isso, 

a seleção privilegia “a mais bela flor das fugas” apesar de “tanta dor sofrida ao sol”. 

A representação do cravo, imagem historicamente associada à dor, também é 

utilizada no texto poético em discussão remetendo à flor, vermelha, que estará na lapela 

de um “riso solto ao vento”. E o perfume, por sua vez, é apresentado de forma análoga 

ao vôo da ave que não só representa liberdade, mas a projeção de um “futuro no pôr-do-

sol”. Escolher como símbolo o cravo que representa dor, mas também beleza, é fazer a 

seleção no ato de escavar a memória de quem reconhece que sobre a memória “Antes 

do abuso, há o uso, o caráter inelutavelmente seletivo da narrativa” e que “As 

estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente nesse trabalho de configuração: 

pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando 

diferentemente os protagonistas da ação assim como os contornos dela” (RICOEUR, 

2007, p. 455). 

O esquecer de determinados signos e símbolos para eleger outros, torna-se então 

uma estratégia que confere o poder de escavar a memória para contar histórias por 

outras perspectivas nas quais é possível tanto a supressão quanto a inclusão, e a seleção 

das ênfases são contornadas por objetivos de fazer emergir memórias silenciadas, 

protagonistas esquecidos pelas narrativas oficias. Nessa estratégia é possível reconstituir 

imagens, alterá-las, retomar símbolos e signos e ao mesmo tempo ressignificá-los ao 

ponto de tornar alguns “cravos” tão “vitais": 
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Cravos Vitais 
 

escrevo a palavra 

escravo  

e cravo sem medo 

o termo escravizado 

em parte do meu passado 

criei com meu sangue meus quilombos 

crivei de liberdade o bucho da morte 

e cravei para sempre em meu presente 

a crença na vida. 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 1978, p. 57) 

 

O título do poema de Cuti, “Cravos vitais”, pode nos remeter à interpretação da 

palavra “cravo” em diversos campos semânticos. Como flor aromática, botão da flor do 

craveiro ou até mesmo instrumento musical, a palavra “cravo” está mais próxima do 

campo semântico da palavra “vitais”. Contudo, é como uma espécie de prego 

historicamente utilizado para fixar os condenados à crucificação, que a palavra “cravo” 

é potencializada produzindo uma intensa antítese ao lado de “vitais”.  Assim, os cravos 

que produzem dor e fixam uma espécie de condenação, tornam-se essenciais e dessa 

forma produzem também vida. 

O jogo com as palavras tem continuidade logo nos primeiros versos com a 

sequência da utilização das palavras “escrevo”, “escravo”, “cravo” e “escravizado”. 

Embaladas pela aliteração “cr”, tais palavras vão nos sugerindo a sonoridade incômoda 

do ato de cravar algo enquanto o termo escravizado é selecionado e cravado na escrita 

poética. A escolha por cravar sem medo o termo escravizado no lugar de escravo 

constitui um posicionamento político-ideológico de deslocar a palavra escravo para um 

termo que evidencia a escravização como um processo de imposição e, ao mesmo 

tempo, de caráter transitório. A professora de Antropologia Social da USP, Heloisa 

Pires Lima, afirma que "cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das 

formas mais eficazes da violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa 

única referência, toda a população negra, naturalizando-se, assim, uma inferiorização 

datada" (LIMA, 2005, p. 103).  

Ao também abordar a recusa da imposição da condição de escravo, a 

pesquisadora Florentina Souza salienta as relações entre discurso e poder e afirma: “(...) 

a desautorização e a ruptura com certo tipo de discurso promoverão abalo nas estruturas 

discursivas e nas malhas do poder.” Ainda segundo a estudiosa, “Os grupos minoritários 
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vão, assim, operar uma reversão nos discursos instituídos: explicitam os seus 

mecanismos de funcionamento, apontam seus interesses e objetivos, expõem as suas 

hierarquias e valores, como estratégia de contestá-los e disputar com eles o poder de 

persuasão” (SOUZA, 2000, p.85-86). Portanto, substituir “escravo” por “escravizado” é 

uma estratégia discursiva de negação dessa cristalização da violência simbólica que 

insiste em naturalizar a referência da comunidade negra na condição de escrava. 

Escravizado é aquele que está subjugado, mas que não tem uma inferiorização 

introjetada e considerada como norma. E,ao cravar as suas escolhas discursivas, o 

sujeito poético instaura uma disputa de poder promovendo uma abalo nas estruturas 

discursivas hegemônicas e pautando a reversão dessas hierarquias. 

 Transitando do substantivo masculino “cravo” para o verbo “cravo” já 

flexionado na primeira pessoa do singular no presente do indicativo, o sujeito poético, 

através da metalinguagem
12

, extrapola a representação do símbolo para o ato de cravar-

reescrever a sua história. Usando o discurso para discutir suas escolhas-estratégias 

discursivas, a memória do sujeito poético vai sendo composta em uma perspectiva na 

qual o termo escravizado é “cravado” “sem medo” e apenas “em parte” do seu passado. 

Seguindo com as aliterações que vão cravando a sua escritura e consequentemente a 

nossa leitura, o poema Cravos vitais (re)cria a história através da criação dos próprios 

quilombos, criva de liberdade “o bucho da morte” e a partir disso, crava, 

definitivamente em seu presente “a crença na vida”. 

Mais uma vez, ao elaborar questões sobre memória, faz-se necessário para esta 

análise dialogar com questões suscitadas pelo estudioso Paul Ricoeur no livro A 

memória, a história, o esquecimento. Para o referido autor, pode-se afirmar que há 

quatro  fases na “ordenação historiadora”. A primeira fase comportaria a concepção de 

luto marcada, sobretudo, pelas sequelas de guerra; a segunda fase seria a do recalque, na 

qual é estabelecido um mito hegemônico; a terceira fase denominada de fase do retorno 

do recalcado corresponderia ao momento de quebra do mito hegemônico, enquanto a 

última e  quarta fase seria a da obsessão impulsionada pelo despertar da memória. Sem 

pretensões de desvincular as cinco fases levantadas por Ricoeur (2007, p.457), 

                                                           
12

 Adotamos a utilização do termo “metalinguagem” a partir das considerações de Jakobson (1973) 

quando afirma que esta consiste em um fenômeno de focalização do código a partir do próprio discurso. 

Segundo o teórico, quando se utiliza a metalinguagem a linguagem é caracterizada como seu próprio 

objeto.  (JAKOBSON, 1973). 



57 
 

 

 

salientamos a importância das três últimas fases para o debate sobre intertextualidades 

da memória na poética negra brasileira. 

O debate sobre metalinguagem e as escolhas discursivas na poética negra 

brasileira, como é possível constatar no poema “Cravos Vitais”, marca intensa relação 

com as fases de reordenação historiadora correspondentes ao estabelecimento de um 

mito hegemônico e a posterior quebra deste mito seguido de um despertar da memória. 

Cravar em parte do seu passado o termo “escravizado” ao invés de escravo é um 

exercício de quebrar o mito hegemônico de suposta passividade da comunidade negra 

durante o sistema de escravidão, bem como de desmitificar a ideia da existência de uma 

democracia racial no Brasil. Fazer escolhas sobre seu presente com base na crença na 

vida é no poema em discussão, precedido do crivo da liberdade no “bucho da morte” e 

pelos versos que abordam o poder de despertar e reconstruir a própria memória. Esse 

despertar da memória precedido de quebras de mitos hegemônicos vai emergindo na 

poética negra brasileira em intertextualidades que rasuram símbolos e práticas populares 

historicamente reconhecidos como oficiais. Um poema de Conceição Evaristo intitulado 

“Meu Rosário” também dialoga com essa intertextualidade com símbolos canônicos: 

 
 

Meu Rosário 

 

Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. 

Nas contas de meu rosário eu canto Mamãe Oxum e falo 

padres-nossos e ave-marias. 

Do meu rosário eu ouço os longínquos batuques 

do meu povo 

e encontro na memória mal adormecida 

as rezas dos meses de maio de minha infância. 

As coroações da Senhora, em que as meninas negras, 

apesar do desejo de coroar a Rainha, 

tinham de se contentar em ficar ao pé do altar 

lançando flores. 

As contas do meu rosário fizeram calos 

em minhas mãos, 

pois são contas do trabalho na terra, nas fábricas, 

nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. 

As contas do meu rosário são contas vivas. 

(Alguém disse um dia que a vida é uma oração, 

eu diria, porém, que há vidas-blasfemas). 

Nas contas de meu rosário eu teço intumescidos 

sonhos de esperanças. 

Nas contas de meu rosário eu vejo rostos escondidos 

por visíveis e invisíveis grades 

e embalo a dor da luta perdida nas contas 

de meu rosário. 



58 
 

 

 

Nas contas de meu rosário eu canto, eu grito, eu calo. 

Do meu rosário eu sinto o borbulhar da fome 

no estômago, no coração e nas cabeças vazias. 

Quando debulho as contas do meu rosário, 

eu falo de mim mesma um outro nome. 

E sonho nas contas de meu rosário lugares, pessoas, 

vidas que pouco a pouco descubro reais. 

Vou e volto por entre as contas de meu rosário, 

que são pedras marcando-me o corpo caminho. 

E neste andar de contas-pedras, 

o meu rosário se transmuta em tinta, 

me guia o dedo, 

me insinua a poesia. 

E depois de macerar conta por conto do meu rosário, 

me acho aqui eu mesma 

e descubro que ainda me chamo Maria. 

 

(Conceição Evaristo) 

(EVARISTO, 2008. p. 16-17) 

 

Objeto de devoção da tradição católica, o rosário é constituído por uma espécie 

de colar de contas que são passadas entre os dedos para contar as orações que vão sendo 

paulatinamente rezadas. Entretanto, o rosário do poema de Conceição Evaristo é 

representado dentro de uma singularidade identitária que já é marcada no título quando 

a palavra “rosário” aparece precedida do pronome “meu”. É de um outro rosário, que 

em diversos momentos se afasta da tradição judaico-cristã, que os versos do poema em 

análise irão tratar. E neste rosário as contas são negras e mágicas e através dele não se 

reza apenas padres-nossos e ave-marias, mas se canta também uma divindade africana, 

Oxum. 

A importância de rasurar um símbolo religioso do setor hegemônico é 

introduzida a partir dos versos para contar o que se ouve de tempos longínquos e 

reencontrar a memória mal adormecida. De tal modo, a representação do rosário passa a 

ser construída através de uma memória que foge à manipulação. Para Ricoeur (2007) há 

três tipologias de usos e abusos da memória. A primeira, denominada pelo teórico de 

memória impedida, está mais no plano individual e psicopatológico dos bloqueios e 

recalques. A segunda, memória manipulada, decorre de um processo de silenciar e 

selecionar intencionalmente a memória. A terceira, que se refere a forma de 

esquecimento comandado pela anistia, possui um recorte mais abrangente. Nesse 

sentido, a memória manipulada seria a categoria que mais pode contribuir para a nossa 

análise do poema “Meu rosário” na busca de evidenciar as estratégias discursivas de 
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rasurar memórias oficiais e fazer emergir memórias outras que foram historicamente 

manipuladas. 

 Os dedos da poetisa, que se confunde com o sujeito poético, não somente 

deslizam pelas contas do rosário, mas pela tinta que inscreve no papel sua poesia 

inundada de memória. Na perspectiva de denúncia das narrativas hegemônicas, 

alicerçadas no mito de democracia racial, há espaço para lembrar a exclusão das 

meninas negras no ato de coroar a Rainha e o espaço secundário sempre destinado a elas 

que “tinham de se contentar em ficar ao pé do altar lançando flores”. A transição das 

contas que compõem o rosário no sentido denotativo para contas no sentido de contar 

numericamente algo, também é uma evidência da construção da rasura. As contas são 

expressivamente grandes no que se refere à exploração do seu trabalho nos mais 

diversos espaços: na terra, nas fábricas, nas escolas, nas ruas, no mundo. 

 Os lanhos na face supostamente harmônica do rosário prosseguem no tom 

paródico que é dado a assertiva popular de que “a vida é uma oração”. Para o sujeito 

poético, há vidas, não todas, que são vidas-blasfemas e nessas vidas as contas do rosário 

são pedras que marcam o corpo caminho. Mas nas contas dos seus rosários também é 

possível tecer sonhos de esperanças e quebrar o silenciamento da memória manipulada, 

pois “Nas contas de meu rosário eu canto, eu grito, eu calo.”. 

 Ao também analisar o texto poético “Meu rosário”, a professora Florentina 

Souza afirma que as “Contas que, uma vez maceradas, extraído seu sumo e despida a 

casca superficial, desvelam outras histórias, em que sujeito e objeto se confundem para 

apresentar um outro lado da parcialidade.” (2000, p. 92). Nesse sentido, a escolha por 

dialogar, através da rasura, com um símbolo proveniente de uma cultura historicamente 

imposta aos negros no Brasil, é uma escolha por macerá-lo. Rasurar a imagem de um 

rosário aproximando de simbologias do panteão africano, realizando denúncias e 

fazendo emergir outras vivências é uma forma de macerá-lo e usar seu sumo. É uma 

estratégia de dialogar para reverter. A própria escolha pelo verbo “debulhar”, para o uso 

do rosário, é de trabalhar com o campo semântico de extrair, retirar, desfazer, desatar.  

 O uso paródico da tradição se constituiu historicamente em uma estratégia bem 

sucedida das populações minoritárias que resistem ao processo de imposição da cultura 

do outro e negação da própria cultura, mas que reconhece a necessidade de dialogar e 

transpor algumas fronteiras para a garantia da própria sobrevivência física e cultural. 

Portanto, assim como a tradição católica buscou ressignificar as contas de orixás, 
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atribuindo a elas um sentido católico de rompimento com as religiões de matrizes 

africanas
13

, o texto poético “Meu rosário” busca ressignificar o rosário católico 

atribuindo-lhe sentidos negros, analogias com divindades africanas, macerando-lhe a 

superficialidade. 

 O texto de Conceição Evaristo evidencia o poder de transitar entre o código do 

dominador e ao mesmo tempo reconstruir o próprio código ao instaurar fraturas a partir 

da reconstituição de memórias historicamente silenciadas. Neste aspecto, “Meu rosário” 

se aproxima da afirmação que essa literatura “(...) parece se orientar num duplo 

movimento: insiste na constituição de uma visão vinculada as matrizes culturais 

Africanas e, ao mesmo tempo, procura traduzir as mutações inevitáveis que essas 

heranças sofreram na diáspora”. (SOUZA e LIMA, 2006. p. 23-24). Macerar o rosário 

canônico e atribuir-lhe sentidos outros, que dialogam com a cultura e a tradição 

vinculadas às matrizes africanas e preservadas pela comunidade negra no Brasil, é 

questionar o modelo e ressignificá-lo  evidenciando o  poder de narrar a si mesmo. 

Construir o próprio rosário é uma forma de debulhar as contas e cobrar a conta do 

dominador, pois ao mesmo tempo que se participa da tradição oficial, produz-se a 

reflexão sobre o seu papel de minoria neste panorama a medida em que insere fraturas 

na narrativa hegemônica. De maneira análoga a esse processo, o poema “Cantar 

charqueada” de Oliveira Silveira também nos fornece elementos sobre esse questionar-

se parte ou não de determinadas atividades culturais ditas populares: 

 

Cantar charqueada  
 

Até eu cantei charqueada  

Chorando a sorte do boi. 

Mas descobri que meu canto  

Tem raízes noutro campo: 

Por trás das cancelas mudas, 

Por trás das facas agudas. 

Meu canto é uma carne escura 

Charqueada a relho na nalga; 

Carne que se compra e vende  

                                                           
13

 O clássico Sermão XXVII da série Maria Rosa Mística do Padre Antônio Vieira  nos fornece um dos 

exemplos das tentativas da igreja católica de ressignificar as contas de Orixás no Brasil: “As voltas de 

contas que trazeis nos pulsos e ao pescoço (fallo com as pretas) sejam todas das contas do Rosário. (...) e 

uma e outra marca, assim no coração como nas obras, serão um testemunho e desengano publico para 

todos, de que já estão livres vossas almas do captiveiro do demonio e do peccado, para nunca mais o 

servir.”. (VIEIRA, 1951, p. 356). 
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E de bem longe se importa 

Se salga, seca e só perde 

Quando já é carne morta  

E meu canto é dessa carne  

Que não é minha e me dói 

Sangrando no sol da tarde 

De um tempo que enfim se foi 

Cabe a mim cantar charqueada  

Chorando a sorte do boi? 

 

(Oliveira Silveira) 

(SILVEIRA, 1970b, p. 37)  

 

 

Memórias coletivas e memória individual são abordadas de formas diferenciadas 

no poema “Cantar charqueada”. Constituindo intertextualidade com a memória coletiva 

regional o texto poético de Oliveira Silveira estabelece diálogo crítico com as cantigas 

tradicionalmente entoadas no Sul do Brasil durante a produção de charque. Contudo, 

provocando descontinuidade nessas memórias, o sujeito poético faz emergir sua 

memória individual e ao mesmo tempo coletiva, pautada no contexto dos negros 

brasileiros, para questionar a sua participação nessa tradição.  Neste processo, o 

primeiro verso afirma a participação nas cantigas de charque, entretanto, esse cantar é 

colocado no passado e precedido de um irônico e sugestivo “Até eu”. 

“Até eu cantei charqueada” revela o poder de abrangência de práticas populares 

que supõe uma pretensa homogeneidade pautada no regionalismo e ao mesmo tempo 

indica o início de uma abordagem crítica diante dessa constatação. O tom crítico logo 

encontra explicação na descoberta de outro pertencimento identitário que difere do 

cantar charqueada: “Mas descobri que meu canto/Tem raízes noutro campo: (...)”. A 

própria escolha de início do verso por uma conjunção adversativa, “Mas”, destaca o 

sentimento de contradição e até certa incompatibilidade entre as duas realidades em 

questão. 

A escolha por dialogar com cantos através da poesia, e não necessariamente 

através de outra música, possui também relação com as peculiaridades que o texto 

poético é capaz de conferir à representação de um povo.  Em A função social da poesia 

T. S. Eliot salienta como “(...) a poesia difere de qualquer outra arte por ter um valor 

para o povo da mesma raça e língua do poeta, que não pode ter para nenhum outro.”. 

Para o teórico “É verdade que até a música e a pintura têm um caráter local e racial; mas 
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de certo as dificuldades de apreciação dessas artes, para um estrangeiro, são muito 

menores.” (1991, p. 29).  

A própria construção da representação do sujeito poético é expressão de 

subjetividade, daí pode-se inferir a especificidade da poesia no processo de 

representação da memória de um determinado povo ou raça. A poesia negra brasileira é 

reiteradamente produzida por escritores que se colocam como porta-voz de seu povo 

justamente também pelo fato do texto poético se constituir como um espaço fértil para a 

busca de representações de subjetividade. Afinal, a subjetividade é elemento base do 

poema definido por Rosenfeld como texto que busca apresentar “uma voz central – 

quase sempre um ‘Eu’  – nele exprimir seu próprio estado de alma”. (ROSENFELD, 

1965, p.5). Dessa forma, as considerações de T.S Eliot são relevantes para compreender 

como o texto poético produz sentidos intertextuais com a identidade, a história e a 

memória dos povos, aos quais pertencem, em maior escala que outros tipos de artes e 

representações. 

Portanto, estabelecer intertextualidade com cantigas populares através da poesia 

é uma forma de empreender diálogos com as comunidades as quais se pertencem de 

uma maneira que não atingirá na mesma proporção comunidades outras. A escolha pela 

produção do texto poético, ao invés de outras manifestações artísticas, busca marcar a 

diferença e ao mesmo tempo construir representações de semelhanças. O sujeito poético 

torna-se instrumento de expressão de uma subjetividade que representa uma 

determinada população que compartilha de elementos identitários raciais que foram 

historicamente negados. Escrever “Cantar charqueada” em forma de texto poético e não 

de canto, é expressar a própria subjetividade interligada a subjetividades outras que 

constituem um determinado povo que ainda está “Por trás das cancelas mudas/Por trás 

das facas agudas”. Estabelecer uma intertextualidade crítica com os cantos de produção 

de charque produzindo poesia é colocar memórias em conflito, dispor histórias na arena 

para falar da própria carne, cantar a carne que é escura e a expor como sua.  

O canto que expressa a subjetividade do sujeito poético é de uma carne coletiva, 

afinal “não é minha e me dói” em “um tempo que enfim se foi”. E justamente pelas 

especificidades das agruras que foram historicamente impostas a esse povo da “carne 

escura” é que se constrói o questionamento do sujeito poético: “Cabe a mim cantar 

charqueada/Chorando a sorte do boi?”. Ou seja, haveria sentido em reproduzir uma 

expressão cultural que representa “chorar a sorte do boi” por ter sua carne charqueada, 
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se a carne do seu próprio povo foi sangrada e comercializada? O questionamento dos 

sentidos de manifestações culturais que se pautam de forma desvinculada do contexto 

de comunidades que as integram e, ao mesmo tempo, são simbolicamente excluídas, 

proporciona o deslocamento de narrativas hegemônicas para instaurar um processo de 

emergência de histórias silenciadas. Por isso, evocar as vozes secularmente relegadas ao 

ostracismo e reconstituir a memória da população negra brasileira tem se configurado 

como elemento base da criação literária da poética negra. Uma forma de retirar as 

mordaças que tapavam as bocas negras é produzir poesias nas quais os sujeitos poéticos 

expressem subjetividades negras com suas memórias, seus protagonistas, suas vozes. 

Tal exercício, como no poema a seguir de Conceição Evaristo, evidencia a existência de 

vozes negras e vozes mulheres que também compõem histórias:  

 

Vozes-mulheres 

 

 A voz de minha bisavó ecoou 

Criança 

nos porões do navio.  

Ecoou lamentos 

de uma infância perdida. 

 

 A voz de minha avó 

 ecoou obediência 

 aos brancos-donos de tudo. 

 

 A voz de minha mãe 

 ecoou baixinho revolta 

 no fundo das cozinhas alheias 

 debaixo das trouxas 

 roupagens sujas dos brancos 

 pelo caminho empoeirado 

 rumo à favela  

 

A minha voz ainda 

 ecoa versos perplexos 

 com rimas de sangue 

 e 

 fome. 

 

 A voz de minha filha  

recolhe todas as nossas vozes 

recolhe em si 

as vozes mudas caladas 

engasgadas nas gargantas. 

 

 A voz de minha filha 

 recolhe em si 
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 a fala e o ato. 

O ontem – o hoje – o agora. 

Na voz de minha filha  

se fará ouvir a ressonância 

o eco da vida-liberdade.  

 

(Conceição Evaristo) 

(EVARISTO, 1990, p. 32-33) 

 

 

A recordação e a recriação do passado nos versos do poema em análise ocorre 

através da construção da genealogia de mulheres de uma família, perpassando por cinco 

gerações. Ao tecer as memórias que as une identitariamente como família, mulheres e 

negras, tece-se também uma história de representação da própria nação, na qual elas 

estão inseridas. Como poema de representação de minorias, “Vozes-mulheres” lança um 

outro olhar sobre a história do Brasil que difere e rasura  as narrativas oficiais 

historiográficas e literárias. Neste caso, a história é recriada a partir das subjetividades 

de mulheres negras, que apesar de constantemente negadas possuem papel vital na 

construção da nação, na qual produzem lanhos na sua suposta face homogênea.  

Ao recorrer às considerações de Foucault (2002) para o qual a representação é 

um dispositivo utilizado pelo homem para perceber, controlar e dominar o mundo, é 

possível reconhecer o poema de Conceição Evaristo como a representação de uma 

memória coletiva em um exercício de poder para controlar o passado, o presente e 

projetar o futuro. As vozes das diferentes gerações somam-se aos seus ecos e são 

recolhidas na projeção da voz da filha, na qual os diferentes tempos se unem e “a fala e 

o ato”, ou seja, a teoria e a prática se corporificam e finalmente faz-se ouvir o “eco da 

vida liberdade”. O sujeito poético feminino negro expressa subjetividades individuais a 

partir da recomposição de memórias coletivas, revivendo-as dentro da concepção de 

tempo reversível
14

. Dessa forma, o que se foi compõe também o que se é, caracterizando 

o sujeito do presente e a projeção do futuro a partir do passado. A filha recolherá as 

vozes de suas ancestrais, tornando possível através de sua percepção a retomada e a 

reconstrução de memórias. 

                                                           
14

 Utilizamos a terminologia tempo reversível a partir das considerações de Alfredo Bosi, quando afirma 

que “(...) a reiteração dos movimentos, feita dentro do sujeito, faz com que este perceba que o que foi 

pode voltar: com essa percepção e com o sentimento da simultaneidade que a memória produz (recordo 

agora a imagem que vi outrora) nasce a ideia do tempo reversível. O tempo reversível é, portanto, uma 

construção da percepção e da memória” (1992, p.2). 
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 Assim, os versos de Conceição Evaristo vão se constituindo “Como elemento do 

treino de si (...),” no qual “(...) a escrita tem, para utilizar uma expressão que se encontra 

em Plutarco, uma função etopoiética: é um operador da transformação da verdade em 

ethos.” (FOUCAULT, 1992, p.130), e a poética negra brasileira vai recriando histórias, 

recompondo memórias e construindo seus próprios hypomnemata. Aproximamos a 

concepção de hypomnemata da poética negra brasileira não pela perspectiva técnica ou 

de construção de um “guia de conduta”. É possível estabelecer uma analogia entre o 

fazer poético com base nas memórias dos negros e negras no Brasil e os hypomnemata 

pelo seu efeito de bricolagem pautado na intertextualidade, pela sua composição com 

base em relatos, testemunhos e subjetividades com base na memória e também como 

uma espécie de “matéria prima” para ultrapassar contextos problemáticos. 

Segundo Foucault, os hypomnemata “Constituíam uma memória material das 

coisas lidas, ouvidas ou pensadas; ofereciam-nas assim, qual tesouro acumulado, à 

releitura e à meditação ulterior.”. O teórico também salienta que para os hypomnemata 

cumprirem esta função “(...) é preciso que eles não sejam simplesmente arrumados 

como num armário de recordações, mas profundamente implantados na alma (...) A 

escrita dos hypomnemata é um veículo importante desta subjectivação do discurso”. 

Assim como a escrita dos hypomnemata, as produções poéticas negras não devem ser 

compreendidas como diários íntimos ou uma mera escrita de si, mas como um exercício 

de “(...) captar o já dito; reunir aquilo que se pôde ouvir ou ler, e isto com uma 

finalidade que não é nada menos que a constituição de si.” (1992, p.131) 

 Nessa prática, a poética negra brasileira vai inscrevendo o ethos das populações 

negras como possibilidades de subjetividades a também serem representadas na 

literatura. Dessa forma, a poesia negra brasileira segue construindo a memória como 

uma categoria histórica que trabalha com a coletividade, dialogando com novas formas 

de historiografia, fazendo a “história da história - que, de fato, é na maioria das vezes o 

estudo da manipulação pela memória coletiva de um fenômeno histórico que só a 

história tradicional tinha até então estudado (LE GOFF, 1996, p. 474). Representando a 

memória como um mar que vagueia entre a história e a literatura, a poética negra 

oferece o leme às memórias historicamente silenciadas, nos lembra que somos 

eternamente náufragos e não nos deixa esquecer que “Recordar é preciso”. 
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3 O PONTO E A ENCRUZILHADA: 

Intertextos entre Poesia Negra e História 

 

“Não é que eu  

seja racista.... 

(...) 

Mas existe uma  

história 

que só os NEGROS sabem contar 

... que poucos podem 

Entender. ” 

(SEMOG, 2005, p. 91) 

 

A partir de “Ponto histórico”, título do poema dos versos supracitados, e 

retomando o título deste trabalho, propomos, neste capítulo, o exercício de pensar e re-

pensar a história oficial através da poesia negra em um movimento de ouvir outras 

vozes que buscam narrar histórias outras e a linha tênue que as une. A reiteração da 

imagem do ponto e da encruzilhada justifica-se pela relevância de visualizar momentos 

históricos como pontos de uma mesma linha, promover a relativização de fronteiras e 

conceber inclusive o presente também como um ponto incompleto. Portanto, a análise 

da intertextualidade entre a poesia negra brasileira e o discurso oficial reiterado pelos 

materiais didáticos, hinos e celebrações, extrapola a reflexão sobre pontos históricos a 

partir de uma imagem linear e contínua de uma linha ou reta.  

A intertextualidade com a história aparece recorrentemente nas produções da 

literatura negra brasileira com o intuito de negar ou afirmar, parodiar ou parafrasear, 

lembrar ou esquecer, rememorar ou apagar a história e é esse movimento duplo e 

ambíguo que caracteriza o diálogo com a encruzilhada, desde de um ponto em comum. 

A partir de um ponto intertextual, abre-se espaço para caminhos múltiplos nos quais 

histórias da comunidade negra são retomadas ao passo em que questiona-se, rasura-se a 

história reconhecida como oficial. 

O direcionamento entre o negar ou o afirmar, o parodiar ou o parafrasear e o 

lembrar ou o esquecer está diretamente ligado às histórias com as quais são 

estabelecidas o diálogo. Dessa forma, o diálogo com a história consagrada é 

estabelecido pelo viés do esquecer para lembrar histórias outras que foram ao longo dos 

séculos silenciadas. Neste contexto, a poesia negra estabelece esses diálogos com a 

história pelo seu estilo de representação e afirmação identitária da população negra e a 

reversão dos estereótipos que historicamente lhes foram atribuídos. 

A ideia de trabalhar com a imagem do ponto da encruzilhada também se delineia 
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pelo fato deste ser o capítulo que liga o primeiro ao terceiro e último. Este capítulo 

representa assim o ponto, o eixo da encruzilhada no qual a história estabelecerá a 

ligação entre memória e literatura. Assim, a encruzilhada do diálogo intertextual entre a 

poesia negra brasileira e a história oficial é o ponto que nos norteia para os caminhos 

nos quais emergem as histórias que “somente os negros podem contar” e que “poucos 

podem entender”.     

Nesse aspecto, a intertextualidade com relatos hegemônicos pode ser utilizada e 

analisada como estratégia para construção dessas outras narrativas e consequente rasura 

de narrativas anteriores, historicamente reconhecidas e consagradas como oficiais. 

Consideraremos como história oficial os relatos que se aproximam da concepção de 

historicismo de Michel Löwy (2002) a respeito das considerações de Benjamin (1994). 

Ou seja, analisamos como história oficial os relatos que exercem o historicismo, que por 

sua vez se identifica enfaticamente com as classes dominantes, percebendo a história 

como uma sucessão gloriosa de altos fatos políticos e militares, prestando homenagens 

aos dirigentes e se preocupando em narrar a história dos “vencedores”. Em 

contrapartida, os textos poéticos negros selecionados para análise são os que 

estabelecem diálogo intertextual com a história oficial, sugerindo o que Benjamin  

denominou de “escovar a história a contrapelo” (1994, p.225). Dito de outra forma, os 

poemas que serão aqui analisados são os que propõem um reescrever da história, 

revisando o que outrora ficou escondido ou silenciado. 

Essa intertextualidade por uma perspectiva questionadora, ressignificante e 

conclamadora da Literatura Negra extrapola a mera funcionalidade de deleite estético 

para operacionalizar um processo intencional de combate ao racismo e reafirmação 

identitária que lhe confere o status de instrumento político-pedagógico. Nesse sentido, é 

também justamente por causa desse status e a forma como ele é construído, com o 

objetivo de rasurar a história “oficial”, que a literatura negra continua sendo excluída de 

espaços de consagração, sobretudo, dos instrumentos educacionais oficiais. Desse 

contexto de exclusão emerge a importância de investigar a recorrência da 

intertextualidade entre a poesia negra e a história reconhecida como oficial, e a forma na 

qual essa intertextualidade é construída. Compreender e analisar, portanto, os 

enunciados de discursos da poesia negra brasileira em diálogo com a história, será um 

desafio de transitar entre o lembrar e esquecer, libertar e aprisionar, fazer ouvir e 

silenciar. 
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3.1 A HISTÓRIA OFICIAL E PONTO FINAL?  

A Intertextualidade da Literatura Negra com a História Oficial 

 

Para Jorge Augusto Silva (2011) a poética afrodescendente é uma materialidade 

linguuística que provoca a descontinuidade, a ruptura e as fissuras na história oficial. É 

por esse viés, de analisar as produções poéticas negras como um instaurar de embates, 

de reescritas e revisões, que trazemos à baila textos poéticos que revelam e buscam 

incluir outras leituras possíveis da história oficial brasileira, conforme podemos conferir 

no poema a seguir: 

 

Para Domingos Jorge Velho 

 

DOMINGOS, bem que você poderia 

Ter sido menos canalha! 

Está certo que eras um filho da Coroa, 

Súdito leal,
 

E os negros de Palmares... 

Ora, negro é negro. 

Jorge meu caro 

Entendo que estivesse vendo seu lado, 

Ouro, carne-seca, farinha, eram bem pagos. 

VELHO, o que me dói é o fato de teres com 

alguns milhares 

De porcos dizimado um sonho 

Justo de Liberdade, 

E ainda por cima voltaste com 

Três mil orelhas de negros, 

TRÊS MIL! 

Ontem senti um tremendo nojo 

Quando te vi como herói no livro 

De História do meu filho. 

Mas foi no fim muito bom 

Porque veio de novo a vontade 

De reescrever tudo 

E agora sem heróis como você 

Que seriam no máximo, depois de revistos, 

Assassinos, e bem baratos. 

Atenciosamente 

UM NEGRO 

 

(José Carlos Limeira) 

(LIMEIRA, 2005, p.109) 

 

Constituindo intertextualidade com a história oficial, o poema de Limeira 

constrói uma rasura da figura heróica do bandeirante Domingos Jorge Velho, o qual 

liderou o ataque ao Quilombo dos Palmares. Nessa outra narrativa o sujeito lírico não 
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somente rasura a figura do bandeirante como herói, como também realiza uma crítica 

contundente à história oficial e ao livro didático como instâncias legitimadoras de uma 

história das classes dominantes. Cumpre salientar que diversas pesquisas como 

Preconceito racial e patriotismo em seis livros didáticos primários brasileiros (LEITE, 

1950); O trabalho: uma análise da ideologia do livro didático (FARIA, 1980), Livro 

didático, um mal necessário (SANTOS, 1984), A discriminação do negro no livro 

didático (SILVA, 2004) e A cor da metáfora: o racismo nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa (FREITAS, 2009) já apontaram como o livro didático tem sido, 

historicamente, um instrumento de legitimação do acervo cultural da população de 

ascendência europeia, ao passo que omite e/ou distorce o legado da população afro-

brasileira. 

Contudo, essa forma canônica de narrar é apresentada com fraturas pelo sujeito 

poético, que apresenta a referida crítica à história oficial como um impulso para 

escrever sua própria história, na qual Domingos Jorge Velho receberá uma nova 

configuração. Neste caso, a tomada do discurso, o privilégio de narrar a si mesmo, é 

elemento decisivo para a reconfiguração do olhar do sujeito poético. A própria 

assinatura “UM NEGRO”, é mais uma referência de como a identidade etnicorracial é 

decisiva na construção dessa outra narrativa. Segundo Ricoeur (2007, p.455) as 

estratégias de esquecimento são provenientes das configurações da narrativa, no 

entanto, sempre é possível narrar de outro modo, deslocando ênfases, suprimindo e, 

sobretudo, reconfigurando os protagonistas. Portanto, pode-se afirmar que denunciar os 

silenciamentos da história oficial é uma estratégia recorrente na literatura negra 

brasileira, inclusive como forma de questionar os esquecimentos de personagens que 

podem representar de forma positiva a população negra, sua ancestralidade e seu legado. 

Uma forma de denunciar tais silenciamentos, é salientar os fatos que são 

“capciosamente esquecidos” e apresentar na contracorrente outras histórias que 

explicitam as problemáticas, ou seja, é retomar o “Caderno da civilização brasileira”:  

 

Caderno da civilização brasileira 

 

O emaranhado da desmemoria 

tece uma cora de f/atos 

capciosamente esquecidos 

Na contracorrente 

Gangas/Zumbis soçobram 

Sem quase nunca chegar 
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Posta em questão a literatura 

: 

dobre monumento onde 

nossos ancestrais esplendem 

todo o palor 

da sua i n v i s i b i l i d a d e 

O 

crivo de minhas releituras atesta 

que a história oficial mente 

Até nas e n t r e l i n h a s 

 

(Marcos Dias) 

(DIAS,1995) 

 

Ainda segundo Ricoeur (2007, p. 455) o perigo para a representação de uma 

nação está justamente no manejo da história autorizada, imposta, celebrada como 

oficial, de maneira que o recurso da narrativa é imposto por meio de intimidação ou 

sedução. De acordo com o autor é nesse momento da “intimidação” ou “sedução” no 

manejo da história que o esquecimento é colocado em prática, retirando o poder de 

narrar a si mesmo. Entretanto, no poema acima cujo título já se configura sugestivo, 

“Caderno da civilização brasileira”, o eu poético não renuncia ao poder de narrar a si 

mesmo e de denunciar os silenciamentos da história oficial. 

Em virtude das transformações dos estudos historiográficos na modernidade, as 

concepções de rasura, ruptura e deslocamento da Nova História discutidas por autores 

como Foucault (2005), Le Goff (2005), Certeau (1982) passaram a disputar com as 

concepções de linearidade, univocidade e continuidade tradicionais da História Clássica. 

Foi na esteira dessa disputa que surgiu a micro-história, a qual tensiona a concepção de 

uma história global e contribui para a emergência de questionamentos do estatuto de 

verdade da história. Essas discussões também contribuíram para aproximar o discurso 

histórico do discurso literário ao se repensar as suas fronteiras, intencionalidades e 

próprio caráter de relato ou narrativa. Desse contexto também emergem as concepções 

de micro-narrativas ou contra-narrativas, nas quais as produções textuais negras se 

configuram. 

Quer seja como micro ou contra-narrativa, o poema de Marcos Dias fala de 

“desmemória”, “esquecimento” e “invisibilidade” e também apresenta, na contramão a 

representação de protagonistas negros, “Gangas/Zumbis” que lutam para sair do 

ostracismo e emergir no sentido de realizar releituras e atestar as mentiras da história 

oficial. Esse movimento de confrontar as narrativas pode ser compreendido como uma 
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estratégia intertextual de uma produção poética que operacionaliza a ruptura, a 

descontinuidade e a rasura. 

A relação intertextual da poética negra com a história vem sendo construída não  

para reafirmá-la, mas para problematizá-la. Essa revisão da concepção de “verdade 

histórica” se torna possível a partir da compreensão tanto da história quanto da literatura 

como discursos. Para Hutcheon (1991), por exemplo, tanto a literatura quanto a história 

são discursos, e como construções humanas ambas tem sua pretensão à verdade. Desse 

modo, conforme defendem autores como Iser (1996) e Compagnon (1999) é necessário 

abandonar a violenta visão dicotômica entre real e ficcional para percebê-los de forma 

interconectada. Para esses teóricos deve-se ponderar as imbricações entre real e fictício, 

uma vez que a literatura se configura dentro de uma espécie de “entre-lugar”.  Apesar de 

obviamente o fazer histórico e o fazer literário estabelecerem “estatutos” e “pactos” 

diferenciados com o leitor, ambos trabalham com a escolha, seleção, delimitação e, 

sobretudo interpretação do objeto (FOUCAULT, 2005). Ou seja, História e Literatura se 

constituem como narrativas que evidenciam as experiências. Para Benjamim (1994) as 

experiências que são passadas de pessoa para pessoa, através principalmente da 

oralidade (histórias, contos, provérbios, etc.), são a fonte das narrativas, por isso, as 

narrativas ainda podem ser construídas através da interconexão entre literatura e 

história. 

Também ao discorrer sobre Literatura e História, Souza recorre à definição de 

suplemento cunhada por Derrida (1995) no sentido de abordar como a Literatura Negra 

relativiza, desloca e questiona a história institucionalizada. Segundo a autora “O 

suplemento ocupa um lugar assinalado pela marca de um vazio (...) A produção que 

vem a posteriori lembra ainda Bhabha, ‘possui a vantagem de introduzir um sentido de 

secundaridade ou de atraso [belatdness] na estrutura do original’”. (2005, p 89). Essa 

busca de preenchimento de vazios, de relatar o que foi silenciado, de não ser vedado e 

poder enxergar o que foi camuflado também fica evidente no poema seguinte: 

 

Não Vede! 

 

Não me vedem os olhos 

na hora H 

sou um olhar de fogo 

afrontando o seu olhar-gelo 

Não me vedem os olhos 

chega do meu nome constar em iniciais 
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indecifráveis 

atestado falso de minha morte civil 

 

não me vendem 

não me vendam em notícias de sangrentas misérias 

 

Quero olhar fundo lá no fundo 

do seu falso pedido de perdão 

e denunciar o cinismo histórico 

 

Não me vedem os olhos 

como a um condenado que vai ao calabouço  

Não me vende 

não me amordace 

não me cortem as mãos 

 

Letra por letra 

sílaba por sílaba 

escrevo versos duros 

- palavras revestidas de chumbo – 

faço tiro ao alvo na sua falsa piedade 

 

Empunhando verbos, substantivos 

perfurarei seus sarcasmos 

e falsos arrependimentos 

 

Jorrará em seus castelos 

exército de eguns 

saídos da porta sem volta para lhe assombrar 

 

(Miriam Alves) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.124) 

 

Para produzir reflexões acerca das armadilhas da história é importante refletir 

sobre a forma na qual as potências, as forças hegemônicas, utilizam os recursos 

disponíveis à narrativa e passam, por meio de sedução, intimidação, medo, a impor uma 

narrativa canônica. Neste caso, segundo Ricoeur (2007), entra em cena uma forma 

ardilosa de esquecimento, resultante do desapontamento dos atores sociais de seu poder 

originário de narrarem a si mesmos. 

A história garante a necessidade do esquecimento, porém, conforme assinala 

ainda Ricoeur (2007), a história do tempo presente propicia a construção de outra 

narrativa na medida em que está numa “outra fronteira” que possibilita a investigação 

da palavra escrita, e a partir desse movimento de questionamento é construída uma outra 

configuração que permite a narração por diferentes perspectivas, suplementando 

suprimindo, deslocando, rasurando o olhar, o tempo, o espaço, os protagonistas da 
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narrativa. Para tanto, como é exposto no poema de Miriam Alves, é fundamental não ser 

vedado para poder perceber e, mais do que isso, denunciar os silenciamentos, os falsos 

pedidos de perdão, o cinismo histórico. 

 Ao teorizar sobre o papel do historiador e do juiz, Ricoeur fala sobre a intenção 

de ambos a respeito da verdade e da justiça que os impulsionaria a um desejo de 

imparcialidade. Entretanto, de acordo com o autor, esse desejo de imparcialidade 

depende da filosofia crítica da história, sobretudo quando essas fronteiras passam a ser 

vigiadas. É dessa vigilância que emerge o cidadão e o “(...) seu olhar estrutura-se a 

partir de sua experiência própria, instruída diversamente pelo julgamento penal e pela 

investigação histórica publicada.” (2007, p. 347). Esse cidadão que exercita a filosofia 

crítica da história, que investiga e vigia a história canônica sente a necessidade de não 

ser vedado, não ser vendido e constrói seu olhar a partir de suas experiências no sentido 

de não apenas denunciar o que está escondido, trancado, vedado, mas de também não 

ficar inerte e lutar para abrir as portas dos silenciamentos da história oficial e escrever 

sua própria história a partir de sua experiência de “Negritude”:  

 

NEGRITUDE  

 

Para Jorge Henrique Gomes da Silva 

De mim  

parte um canto guerreiro  

um voo rasante, talvez rumo norte  

caminho trilhado da cana-de-açúcar  

ao trigo crescido, pingado de sangue  

do corte do açoite. Suor escorrido  

da briga do dia  

que os ventos do sul e o tempo distante não podem ocultar. 

De mim 

parte um abraço feroz 

um corpo tomado no verde do campo 

beijado no negro da boca da noite 

amado na relva, gemido contido 

calado na entranha 

oculto do medo da luz do luar. 

(...) 

De mim  

parte de um pedaço de terra  

semente de vida com gosto de mel  

criança parida com cheiro de luta  

com jeito de briga na areia da praia  

de pele retinta, deitada nas águas  

sugando os seios das ondas do mar. 

De mim  

parte NEGRITUDE  
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um golpe mortal  

negrura rasgando o ventre da noite  

punhal golpeando o colo do dia  

um punho mais forte que as fendas de aço  

das portas trancadas  

da casa da história. 

 

(Célia Aparecida Pereira – “Celinha”) 

(CELINHA, 2008, p.118-119) 

 

No poema “Negritude” o grito guerreiro, o sangue, o suor, a criança parida, a 

pele retinta, um golpe mortal são colocados em confronto com o que foi esquecido, 

silenciado, trancado na casa da história. É nessa perspectiva de realizar um confronto 

entre o dito e o não-dito que o texto poético em análise estabelece intertextualidade com 

a história reconhecida como oficial para contar a sua versão e colocá-la em combate 

com versões anteriores. Essa concepção de confronto das histórias se aproxima da 

afirmação de Ricoeur (2007, p.345) sobre como o cidadão submete a história a uma 

reflexão a partir do seu próprio projeto de verdade ao confrontar dois conjuntos 

históricos. De tal modo, é possível também refletir sobre a referida produção poética 

como Literatura contemporânea e que como tal trabalha com a descontinuidade, o 

deslocamento, a fratura. 

Ao utilizar a metáfora “vértebras quebradas”, para desenvolver o conceito do 

contemporâneo, Agamben (2009, p.65), afirma que esta serve para apontar a fratura 

existente no tempo presente e para demonstrar que o compromisso na 

contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico, mas em algo 

que tem urgência. Essa urgência, segundo o próprio autor, é o que poderíamos chamar 

de Intempestividade Nietzschiana, ou seja, a necessidade de retomar a história não 

necessariamente por uma perspectiva de periodização, mas de algo que precisa ser 

revisitado, revisto, retomado sob outros olhares. 

O poema “Negritude” pode nos conduzir a pensar na Intempestividade 

Nietzschiana, sobretudo para levar em consideração a utilidade, os inconvenientes e o 

excesso de história. Nesse sentido, também  coloca-se a importância de abordar o 

presente por uma perspectiva arqueológica e não de um retorno ao passado. E para 

Agamben (2009) só é possível pensar a contemporaneidade introduzindo uma 

desomogeneidade no tempo, uma descontinuidade. Ao colocar seu punho como mais 

forte que “as fendas de aço das portas trancadas da casa da história” o eu poético sugere 
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o seu poder de rever, rasurar, reescrever, destravar, questionar o que até então esteve 

trancado, camuflado; dito de outra forma,sugere a introdução de uma 

“desomogeneidade” e uma “descontinuidade” a partir da revisão de determinados 

relatos históricos. 

Uma forma de instaurar uma “desomogeneidade” na história oficial é cindi-la, 

fraturá-la com a inserção de “um canto guerreiro”, do “suor escorrido”, de “um pedaço 

de terra”. Rasurar relatos canônicos também é possível a partir da reafirmação de uma 

identidade pautada na “Negritude” que é usada como um “golpe mortal”, como um 

“punhal” que se pretende mais forte do que as históricas legitimações de relatos 

hegemônicos. Ainda é válido ressaltar que variados elementos utilizados nos versos 

como estratégia de confronto que partem do sujeito poético. É “De mim” que partem “o 

canto guerreiro”, a “negritude”, “o golpe”, o “suor escorrido”. É com o que parte “de si” 

que o sujeito poético narra a sua própria história para colocá-la em conflito com 

histórias outras. Uma outra forma possível de desestabilizar o discurso canônico é 

questionar o status de ciência de teorias que visaram historicamente respaldar o 

racismo:  

 

CIÊNCIA?! 

Todo cuidado é pouco 

até na academia 

bruxos e bruxarias insistem 

privilégios intocáveis 

desprezo pelo equilíbrio étnico 

egilbertofreyos de  validade vencida  

Na elaboração maligna 

antropologia transmuta diversidade 

em desigualdade 

a história falsificada para negar, negar 

negar o afro até ele negar-se  

O Brasil que prefere brancura 

temsupermusculatura legislativa, midiática 

e conserva personagens coloniais 

como o capitão-do-mato camuflado de geógrafo 

inimigo de quem ousa e mistura 

lucidez e negrura.  

 

(Jamu Minka)   

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.92) 

 

O Brasil e o continente africano foram colonizados pelos europeus sob a égide 

do autoritarismo, da violência, da opressão, do racismo, enfim, sob a falta do direito. 
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Uma análise da história com o objetivo de apontar os pontos convergentes entre essas 

colonizações permite afirmar que, do ponto de vista do colonizador europeu, a sua 

civilização deveria estabelecer-se em ambos os espaços e desprezar qualquer outra 

forma de cultura ou sociedade já existente. Assim: 

 

[...] do ponto de vista do colonizador, a civilização europeia, chamada 

simplesmente civilização, devia ser estabelecida no continente africano, como 

se este fosse um deserto cultural. O direito europeu ia entrar em contato não 

com outro direito, mas com costumes bárbaros; o casamento monogâmico 

devia substituir-se não a uma outra forma de casamento, mas a uma espécie de 

concubinato imoral; as religiões cristãs deviam ser opostas não a outras 

religiões, mas a práticas supersticiosas e ridículas. (MUNANGA, 1999, p. 65) 

 

Em um processo de exploração o segmento dominador busca a elaboração de 

diversas ideologias que possam oferecer uma suposta justificativa para a opressão. Ou 

seja, com o objetivo maior de dar sustentabilidade à dominação, o racismo alimenta a 

sua base através de ideologias que por vezes podem receber até mesmo o status de 

ciência. Nesse sentido, é interessante pensar os equívocos sobre o caráter ideológico do 

racismo bem como suas origens e determinantes que pautam a contextualização de raça 

em um plano biológico e a gênese histórica do racismo relacionada com a Modernidade 

ocidental ou a escravização. 

O poema “Ciência” de Jamu Minka denuncia respectivamente as três dinâmicas 

do racismo já aqui explicitadas a partir das considerações de Moore (2007)
 15

. As vias 

simbólicas através das quais o grupo dominante exercita sua dominação: 

“temsupermusculatura legislativa, midiática e conserva personagens coloniais”. Uma 

sistematização hierárquica com base no fenótipo: “negar o afro até ele negar-se”, “O 

Brasil que prefere brancura” e “inimigo de quem ousa e mistura/lucidez e negrura”. 

Mas, é sobre a elaboração intelectual a serviço dos interesses da parcela dominante que 

o sujeito dirige seu enfoque quando afirma que “Todo cuidado é pouco/até na 

academia/bruxos e bruxarias insistem/privilégios intocáveis” e “Na elaboração maligna 

antropologia transmuta diversidade/em desigualdade/a história falsificada para negar, 

negar/ negar o afro até ele negar-se.”. 

O título do texto poético “Ciência”, ressalta como utilizando-se da elaboração 

intelectual, o setor acadêmico acaba constituindo um verdadeiro laboratório do qual 

emergem as mais variadas experiências no sentido de fortalecer sua base de dominação. 

                                                           
15

 Cf. na Introdução. 
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O racismo assume as mais diversas formas no decorrer do tempo. Por exemplo, a 

tipologia racista que poderíamos chamar de à brasileira em nossa contemporaneidade 

elaborou seus alicerces nas Teorias Raciais do século XIX bem como na mestiçagem, 

ideologia de branqueamento ou no mito de democracia racial. O poema de Jamu Minka, 

como o próprio título sugere, questiona a “ciência” que se coloca a serviço do racismo.  

O século XIX representou indubitavelmente um palco de movimentos 

amplamente contrastantes. Ao passo em que a escravidão recuava devido às mais 

variadas lutas, revoltas e quilombos construídos pela população escravizada, diversos 

estudiosos se preocupavam em sistematizar teorias acerca das supostas diferenças 

biológicas. Por volta de 1860 foi conferido o status de ciência às teorias racistas 

Nina Rodrigues, professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia 

desenvolveu um estudo etnográfico em relação aos negros. Esses estudos abarcaram 

levantamentos sobre elementos linguuísticos e religiosos a fim de analisar o grau e a 

forma que a influência africana se deu no Brasil. Segundo o estudioso, a inferioridade 

das populações de descendência africana era um fato impossível de ser contestado. E a 

influência destes, “há de constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como 

povo” (1935, p.28).  

Mas, com as transformações políticas, bem como a fragilidade científica, essas 

teorias raciais foram refutadas dentro da própria academia. No entanto, diversas 

pesquisas
16

 comprovam que elas ainda permanecem no imaginário coletivo da 

sociedade brasileira e, de forma consciente ou não, sustentam e colaboram para a 

proliferação da prática do racismo em nossa sociedade. Em suma, antes da falência 

científica de determinadas teorias, Nina Rodrigues, a partir das teses sobre a 

inferioridade do negro, apontou caminhos para a formulação de uma nova teoria: a 

degenerescência do mestiço.  

Segundo Moore (2007), que define o modelo de relações raciais na América 

Latina como pigmentocrático e clientelista, essa ordem racial pigmentocrática 

corresponde a uma consequência da política consciente de mestiçagem. O autor nos 

apresenta uma análise ainda mais profunda quando nos explicita o poder da 

miscigenação como um instrumento violento e eficaz de dominação. Seja por meio da 

“política eugênica” ou “cooptação racial” o objetivo principal do setor dominante é 

minar o contingente e, consequentemente, as forças do setor subalternizado, na medida 

                                                           
16

 Cf. AZEVEDO, 2004.  BENTES, 1993 e GOMES,1995. 
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em que fortalece suas bases. Todavia, talvez seja através da suposta “cooptação racial” 

que a ideologia do branqueamento se revele de forma mais nociva. É através da 

possibilidade de ser “agregada” que uma parcela significativa da população negra é 

levada a assimilar valores e costumes do grupo dominante, concretizando dessa forma 

também o branqueamento cultural. 

 Segundo Neusa Santos (1983), a incessante busca do negro brasileiro pela 

ascensão é determinada pela imposição de um padrão estritamente branco, não só 

biológico, mas também cultural. Ou seja, através de uma inculcação de determinada 

ideologia, a população negra passa a reconhecer no branqueamento a única alternativa 

de se desvencilhar da situação de completa exclusão.  Durante esse processo, o negro 

vive uma luta incessante ao tentar dissimular ou “atenuar” o seu fenótipo e abandonar a 

sua identidade racial com o objetivo de se aproximar do padrão ideal a ser seguido, ou 

seja, a norma somática dominante. 

A partir das décadas de 1930 e 1940, a elaboração intelectual diante das relações 

raciais mais uma vez começa a mudar. Após a evidente miscigenação e o fracasso das 

teorias raciais do século XIX, as teses sobre a inferioridade  do negro, a degeneração do 

mestiço e a “limpeza racial” não se sustentavam, desde o momento que não  sanava os 

anseios da elite brasileira diante do quadro da época. Na esteira deste conflito, não 

haveria solução melhor do que introduzir a “ideia” de que o Brasil vivia uma 

democracia racial. Segundo Gomes, “A democracia racial é uma corrente ideológica 

que pretende eliminar as distinções entre as “três raças” formadoras da sociedade 

brasileira (a negra, a índia e a branca), afirmando que existe entre elas união e 

igualdade” (1995, p. 61). Na verdade,  o mito de democracia racial  teve como objetivo 

ocultar o pensamento racista brasileiro e deslegitimar a organização da luta anti-racista.   

 Outro ponto salientado no texto poético de Jamu Minka é a pesquisa 

desenvolvida por Gilberto Freyre. Praticando a rasura do nome do estudioso, 

“gilbertofreyos”, o sujeito poético de “Ciência” questiona a legitimidade das 

considerações do pesquisador que sistematizou e divulgou o mito de democracia racial 

no Brasil através do livro Casa Grande e Senzala. publicado pela primeira vez na 

década de 1930, Freyre propõe a relação harmônica e afetiva entre brancos, negros e 

índios. Sua tese foi apoiada por diversos intelectuais, assumindo então sua “completa” 

validade científica. Apesar de alguns estudiosos visualizarem na obra de Freyre uma 

suposta “simpatia” diante da população negra, escrava e mestiça, um olhar com um 
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mínimo de criticidade nos permite afirmar que os postulados do sociólogo são 

construídos na perspectiva de não negar suas origens; dito de outra forma, sua ótica é 

construída sob as ideias de um homem branco. Otávio Ianni corrobora essa constatação 

na medida em que afirma: “A humanidade de Casa Grande e Senzala é a do senhor 

patriarcal e não a da ciência.” (1975, p. 32).  

 É esse tipo peculiar de relação, que foi definida como “democracia racial”, que, 

para Moore (2005, p.326) é “(...) responsável pela produção de preconceitos e 

desigualdades, que tem tudo de racial e nada de democrático”. 

 A partir dos trechos da obra de Freyre é perceptível a inexistência de uma 

relação dialética. A figura da mulher negra como símbolo de resistência desaparece para 

dar ênfase a sua representação como permissiva e erótica. Obviamente essa construção 

se dá com o objetivo de mascarar a violência preponderante no sentido de propagar a 

imagem de uma relação baseada na “afetividade”. Afinal, se o clima é de harmonia e 

igualdade, pode-se pensar que a hierarquização racial é fruto apenas da incapacidade 

inata de um determinado segmento. Ou seja, as oportunidades são iguais, a ascensão 

social depende única e exclusivamente do esforço pessoal. O mito de democracia racial, 

apesar de ter sido refutado na década de 1960, continua a permear o imaginário coletivo 

da população brasileira inclusive sendo utilizado para justificar desigualdades e 

hierarquias baseadas em fenótipos e cristalizações de estereótipos, já que o estereótipo 

consiste em uma visão simplificadora de um determinado grupo ou indivíduo com fins 

de dominação
17

. Contudo, o diálogo paródico com a história oficial vem sendo 

construído em produções poéticas negras no sentido de revisar tais concepções: 

 

 Letras do tesouro 

 

Minha pele, 

Apólice do reino, do império 

Que tento descontar na república. 

 

Descrita por um segundo no primeiro hino 

Mas sem fé pública. 

 

“Nós nem cremos que escravos outrora, 

Tenha havido em tão nobre país”.  

 

Derme. 

                                                           
17

 Sobre estereótipo ver (entre outros): BHABHA, 2005, p. 117-120. 
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Antropomórfico códice de cicatrizes, 

Interpretação da luz; 

Maior órgão, punho, sangue e coração. 

 

Desdenhadas juras tatuadas 

Na palma, no corpo todo, 

Lindando meu eu 

Com o seu. 

 

(Luís Carlos de Oliveira ‘Aseokaýnha’) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.106) 

 

Em consonância com o que vem preconizando os Estudos Culturais, é relevante 

produzir reflexões que situem o objeto em espaços fronteiriços questionando as ideias 

de fixidez, deslocando dicotomias e percorrendo saberes interdisciplinares. Desse modo, 

é a partir do que podemos denominar de entre-lugar (SANTIAGO, 1978; 1989), que 

analisamos as aproximações entre Literatura e História nos poemas negros selecionados. 

Usar o termo entre-lugar como operador de leitura desta análise é compreendê-lo por 

uma perspectiva de interdisciplinaridade que propõe o deslocamento de premissas 

formais e segmentação de saberes e, consequente alargamento, retomada e revisão de 

conceitos.   

 É válido ressaltar como no poema “Letras do tesouro” a Literatura negra se 

entrelaça com a história canônica apresentando o relato unilateral e concebido como 

oficial e verdadeiro, mas ao mesmo tempo colocando outros relatos a serem cotejados 

no sentido de evidenciar os pontos nocivos dos relatos anteriores. Segundo Foucault 

(2005), em Nietzsche, a genealogia e a história, a Genealogia é o movimento de rasurar 

a história sem negá-la completamente. O estudioso reafirma assim a importância de se 

jogar com os usos tradicionais, de fazer o uso paródico da tradição para gerar 

desconforto e descontinuidades. Essa estratégia é utilizada na produção poética em 

análise no sentido de implodir as técnicas de silenciamento e de preservação de uma 

memória que distorce e/ou omite as memórias de grupos minoritários. 

Ao citar um trecho do hino da proclamação da República, “Nós nem cremos que 

escravos outrora, Tenha havido em tão nobre país”, ironiza a tentativa da história oficial 

de apagar, negar a existência do sistema escravocrático no Brasil. Ricoeur (2007) 

aborda a manipulação da memória por via ideológica e de que forma essa manipulação 

constitui uma estratégia de fragilizar a identidade. A negação da existência de 

escravizados no Brasil simula um mito de democracia racial e consequentemente 
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contribui para desarticulação e fragmentação dos indivíduos que foram escravizados ou 

descendem destes. Essa é uma forma de esquecer, manipular, selecionar o que convém à 

narrativa de nação sem fraturas, ou seja, reafirmar a unidade nacional por uma 

cerimônia de linguagem, hinos e celebrações públicas “(...) sob o signo da utilidade e 

não da verdade” (RICOEUR, 2007, p. 462). Seguido desse “esquecimento”, há também 

o sentimento de anistia que ainda segundo o estudioso é um esquecimento institucional 

ligado às raízes do político, a dissimulação e a declaração de um passado proibido. 

Sob esse prisma o trabalho da genealogia é construído para demonstrar a 

inexistência de uma verdade e a existência da construção do que Foucault (2005) chama 

de “sintaxe interessada”, ou seja, de uma narrativa imbuída do olhar de quem a constrói 

e para quem é construída. Então a verdade histórica é compreendida como uma escolha, 

seleção e delimitação de um objeto, a instituição de um poder. Portanto, também não há 

uma verdade a ser resgatada já que origem passa a ser compreendida como uma 

invenção construída a partir de relatos com os quais se pode construir tensões, linhas de 

conflitos como encerra o poema: “Lindando meu eu com o seu”. Nessa tensão, a pele, a 

derme, a apólice do reino é instaurada como uma representação dessa rasura, desse 

conflito com o discurso democrático de nação que busca apagar as diferenças. Em 

contrapartida, a pele passa a ser hasteada como bandeira por quem pretende rasurar os 

símbolos nacionais e propor sua identidade como algo que deve ser tratado como 

estandarte: 

 

Porto-me estandarte 

 

Minha bandeira minha pele 

 

não me cabe hastear-me em dias de parada 

após um século da hipócrita em liberdade vigiada 

minha bandeira minha pele 

 

não vou enrolar-me, contudo 

e num canto 

acobertar-me de versos 

 

minha bandeira, minha pele 

 

fincado estou na terra que me pertenço 

fatal seria desertar-me 

alvuras não nos servem como abrigo 

miçangas de lágrimas 

enfeitam o país 
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das procissões e carnavais 

 

minha bandeira minha pele 

 

de resto 

é gingar com os temporais 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2005, p. 89) 
 
 

 Em “Porto-me Estandarte” a intertextualidade com a história oficial dá-se 

através da rasura da bandeira como símbolo nacional através da representação da pele. 

A representação da pele emerge como a fratura de um símbolo que pressupõe uma 

unidade. O eu-poético se coloca como próprio estandarte, nega-se a hastear-se nas 

celebrações oficiais e denuncia a hipocrisia de uma liberdade vigiada. Cumpre também 

salientar como o sujeito poético conclui que a sua bandeira, ou seja, aquilo que o 

representa, é a sua própria pele. A pele então se transforma em símbolo, representação 

de uma luta e de um ideal que vislumbra uma “terra” na qual é possível pertencer a si 

mesmo e não se é compelido a se desertar.  

Ressalta-se ainda que para construir reflexões sobre esse tipo de representação é 

relevante pensar mimesis não como representação da realidade dialogando com os 

pressupostos aristotélicos sobre construção poética, perpassando por um viés 

prescritivo, normativo. Afastando-se então da ideia da mimesis como uma imitação que 

oferece um risco à sociedade, pelo seu caráter subversivo, como definira Platão 

(2000)
18

, propomos aqui a análise da representação da “pele” como “bandeira” na 

perspectiva de Deleuze (1974), que propõe reverter e não inverter os antagonismos e 

atribuições de valores ao simulacro conforme ocorre na obra de Platão. Deleuze ressalta 

o caráter questionador e revolucionário do simulacro. Reverter o platonismo para 

Deleuze é operar o modelo sob rasura, é destravar os limites das tipologias miméticas, é 

rasurar a ideia de modelo e origem.  

De acordo com Foucault (1999) a representação se dá a partir da ruptura, pois a 

relação das semelhanças e dos signos é quebrada para se desenvolver a partir das 

diferenças. Assim, a linguagem ganha novos poderes e a representação se torna uma 

forma utilizada para dominar, controlar e perceber o mundo. Em contrapartida, podemos 

                                                           
18

 Apesar da obra A república de Platão ter sido produzida no século IV a.C., trabalhamos com a terceira 

edição traduzida por Carlos Alberto Nunes e publicada em 2000. 
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considerar também a emergência da mimesis como representação das minorias na 

contemporaneidade. Nessa linha, a mimesis pode representar um instrumento político 

que auxilia na construção da auto-representação do sujeito que utiliza sua voz para falar 

de si próprio. Neste caso, ao eleger sua pele como sua bandeira, o sujeito poético 

constrói  a representação para falar de si como instrumento de libertação, fazendo uso 

paródico da tradição, “gingando com os temporais”. Para falar de si mesmo como 

instrumento de libertação, é relevante falar da própria historia, retomar os fatos, fazer 

emergir outras referências de nação como os quilombos e falar de outros que também 

ajudam a compor sua identidade: 

  

(...) 

porque houve outrora um rei 

chamado Ganga-Zumba 

e o imperador 

Zambi 

da Tróia Negra 

terra escondida 

do sabiá perdido 

Numância 

reino 

onde se repartia 

e houve amor alimentando 

luta 

e as mãos unidas 

fortes 

tanto sangue 

porque se plantou carne 

e nasceu ouro 

porque se plantou gente 

e nasceu seiva 

de povo 

e canto 

porque a infante e santa e bem·amada 

terra 

e a semente 

na encosta verde-sonho 

braço de bronze ferro aço 

e coração 

ternura antiga 

acalanto 

lundus 

calango 

semba 

porque houve a nação 

negra 

do Quilombo 

a raça 

é. 

Na terra pindorama 

espinho e casco 

duro 

(...) 

Pingente 

doente 

sofrente 

carente 

mas brava 

mas forte 

mas filha do norte 

da morte 

(...) 
A raça dorme 

o sabiá não canta 

os dedos repartidos 

mãos abertas 

calos perenes 

sangue arrebatado 

a vida torta 

pesado fardo 

asfáltico 

ou rural 

a espera de uma porta 

a veia frágil 

o veio fraco, 

branco. 

A raça dorme 

tradição de velhos ancestrais 

a raça dorme 

e já não sonha mais 

o rei de outrora 

não existe 

mais 

e Tróia 

colina sitiada 
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agoniza 

eterna 

ao som 

de velhos 

carnavais. 

 

(Domício Proença Filho) 

(PROENÇA FILHO, 1988, p. 9-13)

 

O poema de Domício Proença Filho também possui uma intertextualidade 

paródica da história oficial. Com versos curtos e ritmados, trazendo diversas 

simbologias do universo afro-brasileiro, a referida produção poética problematiza a 

imagem de uma nação sem fraturas na medida em que apresenta o Quilombo como 

nação. O quilombo é legitimado no poema como uma “nação negra” na “terra de 

pindorama”. Ao instituir uma espécie de poder paralelo, os versos citados questionam a 

suposta unidade nacional. 

O tom paródico também se segue quando faz referência a uma “Tróia Negra”, 

quando constrói intertextualidade com o poema “Juca Pirama” de Gonçalves Dias: “mas 

brava, mas forte, mas filha do norte, da morte”. Pode ser levado em consideração 

também uma intertextualidade crítica com um outro poema nacionalista de Gonçalves 

Dias, “Canção do Exílio”, em “o sabiá não canta”. A legitimação de uma nação negra 

também ocorre através da consagração de heróis negros tradicionalmente silenciados 

pela história oficial e que no poema são reconhecidos como rei e imperador: “porque 

houve outrora um rei/chamado Ganga-Zumba/ e o imperador Zambi/ da Tróia Negra/ 

terra escondida/ do sabiá perdido”, mas também na sequência ressalta que: “o rei de 

outrora/ não existe/mais”.  

Um outro poema que também faz uso da genealogia como rasura da história sem 

a negar completamente é “Complexo” de Carlos Assumpção: 

 

Eu era livre na África  

Não vim aqui porque quis 

De repente precisaram de braços que construíssem este país  

E me arrebataram para cá preso em correntes  

(...) 

 Fui eu (repito e repetirei sempre)  

fui eu quem construiu o que esta nação tem  

Não quero saber de coisa alguma  

Só sei que esta nação é minha também.  

 

(Carlos de Assumpção) 

(ASSUMPÇÃO, 1984, p. 19)  
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Segundo Hall (2004, p.49), nação não é simplesmente uma entidade política, 

mas uma espécie de sistema de representação cultural. De tal modo, os indivíduos 

precisam participar da ideia de nação, suas representações, sua cultura, enfim, sua 

comunidade simbólica. Apesar de ressaltar o caráter violento da diáspora africana, a 

imposição de valores e a exploração da mão de obra, o eu poético se sente parte dessa 

nação por tê-la construído também e, portanto, participar de sua comunidade simbólica. 

E, justamente por se sentir parte, uma parte ainda negada, da nação, que surge a 

necessidade de reescrever, rasurar a história oficial no sentido de suplementar, 

preencher os espaços vazios e se colocar como parte da história dessa nação. 

Enquanto a diáspora foi um movimento forçado, o exercício de afirmar-se como 

parte da nação é uma escolha. Nessa perspectiva, a escolha por dialogar com a 

representação da nação é uma decisão por afirmação e reconhecimento ao invés da 

simples negação e instauração de uma espécie de poder paralelo. Dessa forma, o tom 

paródico é amenizado para ser efetivado um discurso que se pauta em uma revisão da 

história no sentido de tornar-se reconhecidamente parte dela.  Essa prática de questionar 

os silenciamentos da história oficial também pode ser retomada através do poema “Nota 

Promissória”: 

 

Nota promissória  

Somos agiotas da história, 

quem deve, paga. 

Chega de lorota, 

a escravidão foi a nota promissória. 

Somos todos iguais? 

Por que não dividem ao meio 

vintém por vintém? 

Há tantas fomes. 

Qual é a cor da pele dessas fomes desiguais? 

Somos agiotas da história, 

Quem deve paga. 

Não há atalhos 

 [...] 

Agora não há Rui Barbosa, 

agora somos nós, 

olho no olho, 

ou debitamos agora, 

ou a história se arma e, no juízo final, 

dá o veredicto contra nós. 

 

(Esmeralda Ribeiro) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2004, p.62) 
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A denúncia da dívida histórica com os descendentes de africanos no Brasil é 

evidenciada no poema “Nota promissória”, bem como a preocupação em questionar o 

discurso histórico que omite e distorce essas questões. O eu poético se revela disposto a 

cobrar essa dívida e apresenta o momento atual como “propício” para esse feito. Ao 

fazer referência a Rui Barbosa, que ordenou a queima dos documentos ligados à 

escravidão no Brasil, o poema não só estabelece uma intertextualidade crítica com a 

história oficial, sua seleção intencional, omissão e distorção de fatos e documentos, mas 

também afirma que nesse momento, agora, “não há mais Rui Barbosa”. Obviamente, 

apesar de não haver mais o Rui Barbosa ao qual o sujeito poético se refere, ainda há 

outros silenciadores e outras formas de distorções da história. 

De acordo com Agamben (2009), o contemporâneo nasce da capacidade de dar 

ouvidos às exigências e enxergar as sombras projetadas e reler a história por outra 

álgebra, acionar uma capacidade de legibilidade de texto e imagens históricas por um 

prisma inédito, ou seja, por uma “temporalidade da moda”, um “não mais” e um “ainda 

não” que inaugura “novos tempos”. Ao dar ouvidos e analisar as sombras projetadas na 

história oficial, os versos são construídos no sentido de reler a história e reescrevê-la, 

preenchendo, suplementando os espaços vazios, por vezes rasurando discursos e 

reinventando outros. Transportando o negro para a condição de sujeito no sentido de si 

contrapor ao modelo literário, histórico, bem como social vigente.  

Através da intertextualidade com momentos históricos como a escravidão, o texto 

poético de Ribeiro reinventa a história desestabilizando a representação de igualdade de 

nação, reinvindicando seus direitos, demonstrando que um novo momento é inaugurado 

e nele não se quer mais ouvir ou ler “lorotas” e que para isso é posssível e preciso 

cobrar da própria história para que ela não se arme novamente. O diálogo intertextual 

que busca reinventar ou ler de modo inédito a história tradicionalmente consagrada, 

também é frequente em outros poemas que abordam o tema escravidão pelo viés da 

transgressão, do questionamento dos regimes de verdade da história oficial e propondo a 

rasura, a mudança de estado, uma efervescência, ebulição: 

 

Ebulição da escravatura 

 

A área de serviço é senzala moderna, 

Tem preta eclética, que sabe ler "start"; 

"Playground" era o terreiro a varrer. 

Navio negreiro assemelha-se ao ônibus cheio, 

Pelo cheiro vai assim até o fim-de-linha; 
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Não entra no novo quilombo da favela. 

Capitão-do-mato virou cabo da polícia, 

Seu cavalo tem giroflex (rádio-patrulha). 

"Os ferros", inoxidáveis algemas; 

Ração pode ser o salário-mínimo, 

Alforria só com a aposentadoria. 

(Lei dos sexagenários) 

"Sinhô" hoje é empresário, 

A casa-grande verticalizou-se, 

O pilão está computadorizado. 

Na última página são "flagrados" (foto digital), 

Em cuecas, segurando a bolsa e a automática: 

Matinal pelourinho. 

A princesa Áurea canta, 

Pastoreia suas flores. 

O rei faz viaduto com seu codinome. 

- Quantos negros? Quanto furor? 

Tantos tambores...tantas cores... 

O quê comparar com cada batida no tambor?(...) 

"- A escravatura não foi abolida; foi distribuída entre os pobres." 

 

(Luís Carlos Oliveira) 

(OLIVEIRA, 2005, p. 20) 

 

 

O título do poema, “Ebulição da escravatura”, se caracteriza sugestivo, pois a 

palavra ebulição não faz meramente alusão à palavra abolição. A substituição de 

abolição por ebulição já sugere a rasura da ortografia da palavra, do conceito, do olhar. 

A “troca” abolição/ebulição demarca que tipo de leitura será lançada sobre o referido 

momento histórico. Representa que o diálogo intertextual com a história canônica será 

estabelecido neste texto poético pela perspectiva crítica, paródica, do conflito. Não é, 

desta forma, reforçado o caráter redentor e pacífico da narrativa da Abolição da 

escravatura como geralmente é realizado na história oficial. Enquanto Abolição 

pressupõe algo estático, que foi concedido e que precisamente terminou com a 

escravidão, Ebulição carrega a ideia de processo, de efervescência e de algo que mudou 

de estado. Remete então a análise de que o suposto “fim” da escravidão não foi algo 

pacífico nem passivo e sim resultado de vários fatores, revoltas e revoluções e que na 

verdade esta não acabou, mas entrou em outro estado, ganhou novas configurações e 

continua em movimento. 

Conforme é reiterado ao longo do poema, assim como a água durante a ebulição 

passa do estado líquido para o gasoso, a senzala passa a ser área de serviço, o navio 

negreiro se transformou em ônibus cheio, o quilombo virou favela, a figura do capitão-

do-mato foi substituída pela imagem do cabo de polícia, os grilhões trocados pelas 
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algemas, enfim, a escravatura foi apenas reinventada através de novas técnicas de 

dominação, ou como concluiu o eu poético: “- A escravatura não foi abolida; foi 

distribuída entre os pobres”. Essa consciência da “falsa abolição” é uma constante em 

diversos textos da poesia negra brasileira tendo em vista a necessidade de revisar esse 

relato na história oficial: 

 

Lei Áurea 

Viva a princesa Isabel 

Viva a senhora redentora 

Agradecimento profundo 

à bondosa princesa que em maio 

nos deu de bandeja a Lei Áurea 

Lei Áurea verdadeiro cheque sem fundo 

 

(Carlos de Assumpção) 

(ASSUMPÇÃO, 2000, p. 39) 

 

 

No poema “Lei Áurea” a intertextualidade crítica com o fato histórico assume 

um tom irônico, sarcástico que rasura o status redentor da Princesa Isabel, da Lei Áurea, 

da ideia de um ato concedido por bondade ao qual a população escravizada e seus 

descendentes deveriam ser gratos. Inicialmente o poema “joga” com a tradição, 

utilizando a história oficial sem negá-la para ao final atribuir-lhe um outro significado, 

reler a história, sugerir uma outra narrativa  na qual a “Lei Áurea é um verdadeiro 

cheque sem fundo”. A metáfora do “cheque sem fundo” relativiza a premissa de 

liberdade da Lei Áurea e remete a uma dívida histórica com a população negra no Brasil 

que até hoje não foi paga. A rasura da figura da princesa Isabel como heroína da 

Abolição também se revela uma tendência na poética negra: 

 

Se ela faz eu desfaço 

 

A treze de maio 

Fica decretado 

Luto oficial na 

Comunidade negra. 

E serão vistos 

Com maus olhos 

Aqueles que comemorarem, 

Festivamente 

Esse treze inútil 

E fica o lembrete 

Liberdade se toma 

Não se recebe 

Dignidade se adquire 
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Não se concede 

(Éle Semog) 

(SEMOG, 2006)  

 

 Já no poema de Semog a alusão a Princesa Isabel é mais sutil na medida em que 

seu nome não é citado e a compreensão do pronome “Ela” no título só é possível dentro 

do contexto do poema. De todo modo, a referência não é positiva desde o uso do “Se” 

que pressupõe uma possibilidade e não certeza até a afirmativa de desfazer o que 

porventura possa ter sido feito por “Ela”. Em seguida, logo no primeiro verso a 

referência histórica “treze de maio” contribui para a elucidação do pronome “ela”. 

Seguindo o mesmo tom de desconstrução, a leitura sobre o momento histórico do treze 

de maio é da crítica, até mesmo da negação.  

A representação deste dia no poema é de luto e inutilidade para a comunidade 

negra que não percebe sentido em comemorar essa data que costuma ser legitimada e 

reverenciada pela história oficial e suas diversas instâncias legitimadoras. Por fim, há a 

reiteração da premissa de que a liberdade, assim como a dignidade, não foi nem pode 

ser algo concedido, mas conquistado e adquirido. A necessidade de “desfazer” a 

simbologia atribuída ao treze de maio pelas narrativas prestigiadas está em consonância 

com um projeto de escrever sua própria história denunciando e suplementando o 

suposto perfil sem fraturas da nação: 

 

 Treze de Maio 

 

 

Treze de maio traição, 

liberdade sem asas 

e fome sem pão 

Liberdade de asas quebradas 

como 

........ este verso. 

Liberdade asa sem corpo: 

sufoca no ar, 

 

 

se afoga no mar. 

Treze de maio – já dia 14 

o Y da encruzilhada: 

seguir 

banzar 

voltar? 

Treze de maio – já dia 14 

a resposta gritante: 

pedir 

servir 

calar. 

Os brancos não fizeram mais 

que meia obrigação 

O que fomos de adubo 

o que fomos de sola 

o que fomos de burros cargueiros 

o que fomos de resto 

 

 

 

 

 

o que fomos de pasto 

 

(...) 

 

.......................quem sabe só com isto: 

que o que temos nós lutamos 

para sobreviver 

e também somos esta pátria 

em nós ela está plantada 

nela crispamos raízes 

de enxerto mas sentimos 
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e mutuamente arraigamos 

....quem sabe só com isto: 

que ela é nossa também, sem favor, 

e sem pedir respiramos seu ar 

....a largos narizes livres 

bebemos à vontade de suas fontes 

... a grossas beiçadas fartas 

tapamos-destapamos horizontes 

....com a persiana graúda das pálpebras 

escutamos seu baita coração 

....com nosso ouvido musical 

e com nossa mão gigante 

batucamos no seu mapa 

....quem sabe nem com isso 

e então vamos rasgar 

a máscara do treze 

para arrancar a dívida real 

com nossas próprias mãos. 

 

(Oliveira Silveira) 

(SILVEIRA, 1986, p. 62) 

 

 No poema de Oliveira Silveira a releitura do 13 de maio também não é muito 

diferente dos poemas anteriormente citados. O fato histórico, 13 de maio, é visto como 

uma traição e descrito a partir de antíteses como “liberdade sem asas”. As angústias a 

respeito do que ser feito no dia seguinte, o dia 14, completam a reflexão sobre o caráter 

de uma falsa liberdade. Contudo, também é ressaltada a resistência da população negra 

no Brasil, uma vez que é narrado como se lutou com o que se tinha e principalmente 

como se tornou também parte dessa pátria. Reivindicar-se como parte da pátria também 

é uma estratégia de rasura da suposta homogeneidade da nação. Dessa forma é possível 

denunciar as sutilezas da exclusão, do silenciamento das vozes negras nas narrativas 

oficiais, da ausência de reconhecimento do rosto negro na composição étnica do país e 

por fim a contestação do mito de democracia racial. 

 O eu poético que se quer negro se inscreve na narrativa de nação através da 

poesia, não buscando a construção de um discurso homogêneo no qual as diferenças são 

camufladas. Ele suplementa a narrativa oficial justamente a partir de seus traços 

identitários: “(...) ela é nossa também, (...) e sem pedir respiramos seu ar.a largos 

narizes livres/ bebemos à vontade de suas fontes a grossas beiçadas fartas/ tapamos-

destapamos horizontes... com a persiana graúda das pálpebras” e seu acervo histórico e 

cultural “escutamos seu baita coração.com nosso ouvido musical/ e com nossa mão 

gigante batucamos no seu mapa”. (SILVEIRA, 1986, p. 62, grifo nosso). 

 E através dessa inscrição de alteridade na representação da nação o eu poético 

se coloca como porta-voz do seu povo e propõe o desnudar da hipocrisia do 13 de maio 

e com suas próprias mãos cobrar as dívidas históricas. O 13 de maio se torna então um 

ponto histórico a ser questionado, relido, repensado como também ocorre nos versos 

seguintes: 
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Em Maio 

 

Já não há mais razão para chamar as lembranças 

e mostrá-las ao povo 

em maio. 

Em maio sopram ventos desatados 

por mãos de mando, turvam o sentido 

do que sonhamos. 

Em maio uma tal senhora Liberdade se alvoroça, 

e desce às praças das bocas entreabertas 

e começa: 

"Outrora, nas senzalas, os senhores..." 

Mas a Liberdade que desce à praça 

nos meados de maio, 

pedindo rumores, 

É uma senhora esquálida, seca, desvalida 

e nada sabe de nossa vida. 

A Liberdade que sei é uma menina sem jeito, 

vem montada no ombro dos moleques 

e se esconde 

no peito, em fogo, dos que jamais irão 

à praça. 

Na praça estão os fracos, os velhos, os decadentes 

e seu grito: “bendita Liberdade!" 

E ela sorri e se orgulha, de verdade, 

do muito que tem feito! 

 

(Oswaldo de Camargo) 

(CAMARGO, 1998, p.115) 

 

 Diversos teóricos da contemporaneidade vêm apontando a importância de 

somente pensar memória juntamente com o esquecimento. De acordo com Ricoeur 

“lembrar-se é, em grande parte, não esquecer” (2007, p.451) e o poema “Em maio” 

sugere logo de início uma espécie de esquecimento dessa parte da história: “não há mais 

razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio”. Entretanto, ao mesmo 

tempo rememora e busca justificar: “Em maio sopram ventos desatados/por mãos de 

mando, turvam o sentido /do que sonhamos”. 

 A  sequência de versos fala sobre a Liberdade proveniente “de maio” e a coloca 

em conflito com outra  ideia de Liberdade. Escreve sua própria história e nela inscreve a 

sua Liberdade que não é “uma senhora esquálida, seca, desvalida” e que está distanciada 

de sua realidade “e nada sabe de nossa vida”. A sua Liberdade “é uma menina sem 

jeito”. Desse modo a sua intertextualidade com a história oficial é construída a partir da 

diferenciação e ressignificação das representações tradicionais do 13 de maio e da  

narrativa de Liberdade concedida. Uma outra forma de repensar a Abolição da 
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Escravatura através dos intertextos entre Literatura e História é deslocar esse fato 

histórico para a singularidade dos dias atuais: 

 
A POLÍTICA DO PÉ 

 

Na abolição mal feita, duas intenções 

um racialismo embutido 

para que a supremacia branca continuasse 

em conteúdos e formatos do futuro 

e, de sobra, 

aquele pé-na-bunda geral 

 

Hoje, democrata é rótulo 

do que já foi lógica escravocrata 

agora, há 121 anos do truque abolicionista, 

tripudiaram sobre o projeto do senador  Paim 

e, senhores da grande mídia e de muitos votos 

repetiram o petardo histórico 

agora contra Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial 

os glúteos atraentes da vez. 

 

(Jamu Minka) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.90) 
 

A abolição da escravatura é questionada e tratada como um projeto de 

manutenção do racismo à moda brasileira através de uma suposta democracia racial que 

falseia e encobre seus objetivos: dar “aquele pé na bunda geral”. A ideia de reinvenção 

da escravidão na contemporaneidade é retomada a partir da referência a um partido 

político Democrata
19

, o qual nos versos é representado em um tom de aproximação da 

lógica escravocrata. A utilização da palavra com letra minúscula, democrata, deixa 

espaço para a interpretação ambígua também no plano de quem exerce a democracia, 

convivendo respeitosamente com todas as classes sociais e seus diversos interesses. De 

acordo com Foucault (1999) a analogia é uma estratégia poderosa na proporção em que 

aproxima recriando os sentidos. A lógica escravocrata é relançada e reinventada no 

                                                           
19

No Brasil o Democratas é um partido de direita refundado em 2007 em substituição ao antigo Partido da 

Frente Liberal (PFL). O referido partido é historicamente conhecido pelo conservadorismo, tendo 

liderado ofensivas contra ações da luta anti-racista como ações afirmativas e titulação de terras 

quilombolas, tanto no parlamento, especialmente opondo-se à aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, 

quanto no Superior Tribunal Federal, ajuizando Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), 

questionando a constitucionalidade das normas antirracistas aprovadas. O Estatuto da Igualdade Racial, 

aprovado pelo Congresso, foi transformado na Lei 12.288/10, contempla diversas áreas como educação, 

saúde, direitos das comunidades remanescentes de quilombos, punição de atitudes racistas e proteção de 

religiões de matrizes africanas. Assim, o referido Estatuto, constitui um importante avanço na luta anti-

racista e na conquista de direitos da comunidade negra brasileira.  
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presente através de fatos históricos da contemporaneidade, como tentar vetar tanto o 

sistema de cotas quanto o Estatuto de Igualdade Racial. 

O sujeito poético aproxima-se da ideia de Agamben (2009), de que o 

contemporâneo relança leituras das estratégias de manutenção do racismo a fim de gerar 

desconfortos, desomogeneidades. Abordando o presente por um viés arqueológico e não 

de retorno a um passado ou origem, o poema de Jamu Minka produz uma reflexão sobre 

o presente, dividindo-o, interpolando-o, colocando-o em relação com outros tempos no 

sentido de transformá-lo. Ao também travar discussões sobre contemporaneidade, Costa  

afirma que “(...) inventamos e reinventamos este presente no mesmo momento em que 

buscamos escrever sobre ele.” (2007, p.7), ou seja, essa consciência e desejo de 

releitura, reinvenção são exercitados através da escrita e do fazer poético:   

20  

20 de novembro 

 

Não fale comigo nesse tom 

Talvez seja necessário escurecer para você entender 

Não venha me dizer com ironia que a coisa está preta 

Que hoje é dia de branco 

Com intenção de distorcer a minha identidade 

 

Não fale comigo nesse tom 

Compartilhamos a mesma língua portuguesa 

Mas tenho o direito de escolher outras palavras 

De recusar estereótipos que não me servem. 

Talvez seja necessário escurecer para você entender 

 

Não fale comigo nesse tom 

Não adianta apelar para os seus jogos de poder 

Aprendi a ler as entrelinhas da falsa libertação do 13 de maio 

Encontrei em mim a chave que abre os caminhos da coragem 

 

Nunca mais ouvirei esse seu tom 

Quando escurecer você vai se surpreender 

Vou ser mais feliz em algum quilombo lá fora 

Ninguém vai me segurar. 

 

(Cristiane  Sobral) 

(SOBRAL, 2011) 

 

O poema de Cristiane Sobral pode propiciar reflexões, rasuras e reinvenções da 

linguagem. Logo o primeiro verso problematiza o “tom” e impõe que o interlocutor 

mude-o. Em seguida questiona e por vezes ressignifica expressões que geralmente são 

utilizadas de modo pejorativo: “escurecer”, “a coisa está preta”, “Que hoje é dia de 
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branco” e infere como determinados usos da linguagem servem como estratégia de 

propagação do racismo – “Com intenção de distorcer a minha identidade”. Ao reiterar a 

necessidade de mudança do “tom”, o eu poético persiste dialogando sobre linguagem e, 

ao mesmo tempo que se aproxima do seu interlocutor através da língua, 

“Compartilhamos a mesma língua portuguesa”, se afasta ao demarcar que faz uso dela 

de outras formas, “Mas tenho o direito de escolher outras palavras”. Em seguida utiliza-

se da intertextualidade com a história oficial para gerar desconfortos, denunciar os 

“jogos de poder” e a “falsa libertação”, mas principalmente para relatar como lê de 

outra forma a história e pode encontrar em si mesmo uma forma de abrir outros 

caminhos. 

O Quilombo aparece na última estrofe como alternativa, uma espécie de poder 

paralelo, uma outra nação dentro desta nação que não aceita a pessoa negra e tenta 

distorcer a sua identidade. No quilombo será possível nunca mais ouvir esse tom (do 

racismo, da negação, da falsa libertação). Mas isso só acontecerá “quando escurecer” e 

então entra o duplo sentido do uso dessa palavra a partir da qual podemos pensar no 

sentido denotativo de escurecer relacionado a noite como um momento propício para 

acontecimento de revoltas, revoluções, transformações e fugas para quilombos. No 

entanto, obviamente a interpretação pode ser construída no sentido conotativo quando a 

palavra “escurecer” passa por um processo de ressignificação e se refere ao processo de 

tornar negro nos aspectos estéticos, políticos, culturais e tal processo é referendado de 

forma positiva diferente, do que é tradicionalmente usado a exemplo da palavra 

“denegrir”.   

A palavra denegrir que pode significar apenas “tornar negro” vem sendo 

historicamente usada com sentido pejorativo, como sinônimo de vergonha e 

humilhação. Contudo, os movimentos sociais negros têm, na contemporaneidade, 

construído reflexões acerca desse assunto bem como operacionalizado um processo de 

ressignificação da palavra denegrir, assim como já foi realizado com a palavra negro. 

Então, dentro dessa perspectiva, a palavra denegrir no sentido de “tornar negro” tem 

sido utilizada em discussões políticas no cotidiano e em produções artísticas como algo 

positivo. A título de ilustração podemos fazer referência a música Quadro Negro da 

banda Simples Rap’ortagem:  “Se na prova der branco na memória/ Vamos denegrir a 

sua mente com a nossa história (...) Se denegrir é tornar negro irmão/ Vamos denegrir a 
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faculdade de comunicação/ direito, medicina e muito mais/ Vamos denegrir os órgãos 

oficiais.” (HILTON, 2010).  

O processo de ressignificação de palavras, reinvenção de representações, de 

reler, rasurar e recontar a história está intimamente ligado à intertextualidade crítica 

com a história oficial. Tais processos se constroem simultaneamente e servem como 

alicerces uns dos outros no processo de reescrita e recomposição da memória que 

retoma ícones importantes para a comunidade brasileira como o Quilombo dos 

Palmares: 

 

(Para Abdias Nascimento e Lélia Gonzales) 

Memórias I 

Queria ver você negro 

Negro queria te ver 

Se Palmares ainda vivesse 

Em Palmares queria viver. 

O gosto da liberdade sentido, cravado no peito 

Correr, sentir os campos ter a vida 

 (...) 

 

Memórias II 

Negro correndo livre 

Colhendo, plantando por lá 

Se Palmares ainda vivesse 

Em Palmares queria ficar. 

O ódio do feitor é pegajoso, fecundo 

Ele pode emprenhar até mentes mais estéreis 

Com seu pênis de chicote. 

(...) 

 

Sonhos I 

O rei de Portugal 

Mandou ao meu povo matar 

Se Palmares ainda vivesse 

Em Palmares queria estar 

Cumbe na Paraíba, Alagoas, Macaco e Subupira 

Mangueira, São Carlos, Portela na Avenida 

São quantos? 

(...) 

 

Sonhos II 

Te vejo meu povo feliz 

Teu sonho querendo sentir 

Se Palmares ainda vivesse 

Pra Palmares teria que ir 

Você já pensou se Domingos Jorge Velho e sua malta 

Não houvessem tido tanta sorte? 

Já pensou naquele país da serra da Barriga? 

(...) 

Notícias 
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Por menos que conte a história 

Não te esqueço meu povo 

Se Palmares não vive mais 

Faremos Palmares de novo 

(...) 

 

(José Carlos Limeira) 

(LIMEIRA, 2012) 

 

Ao fazer analogia com a moda, Agamben afirma que a contemporaneidade tanto 

pode dividir, aniquilar, destruir, fragmentar porções inteiras do passado, quanto pode 

reatar, reutilizar, ressuscitar: “Isto é, ela pode citar e, desse modo, reatualizar qualquer 

momento do passado” (2009, p. 68-69). Dito de outra forma, a contemporaneidade, 

assim como a moda, coloca em relação aquilo que inexoravelmente dividiu e procura re-

evocar e revitalizar aquilo que tinha até mesmo declarado morto. Essa prática de citar, 

re-evocar o passado não na busca de uma origem e sim na tentativa de reatualizar, 

revitalizar o passado pode ser analisada nesse texto poético através da rememoração do 

quilombo dos Palmares. 

De acordo com Florentina Souza, a preocupação com a história, a memória e a 

atuação do negro na condição de sujeito é uma constante na produção poética de 

Limeira, retomando a história para reconfigurá-la. Para a pesquisadora, em diversos 

textos poéticos do autor “(...) a participação do afro-brasileiro na construção do país é 

enfatizada e são expressos desejos de reconfigurar/recontar as histórias de modo a 

destacar as lutas, as glórias e tradições dos africanos na diáspora brasileira.” (2011, p. 

33). Tanto no poema “Para Domingos Jorge Velho”, já aqui analisado, quanto em “Para 

Abdias Nascimento e Lélia Gonzales” é evidenciado esse desejo de 

“reconfigurar/recontar” a história. 

 Apesar de todas as estrofes de “Para Abdias Nascimento e Lélia Gonzales” 

haver uma reiteração de que Palmares está morto, é apresentado o desejo de retomar 

Palmares. Essa retomada não seria necessariamente um retorno, mas uma reinvenção. A 

convicção de possibilidades de reconstrução/reinvenção de Palmares fica evidente nos 

últimos versos nos quais declara que por mais que a história oficial tenha buscado 

distorcer ou até mesmo omitir outros relatos, na condição de sujeito do próprio discurso, 

ao tomar nas mãos a escrita de sua própria história, ao pensar também em reconstruí-la 

agora a partir de outros pressuposto, é possível fazer emergir essa outra narrativa: “Se 

Palmares não vive mais. Faremos Palmares de novo...” 



97 
 

 

 

 

3.2 OUTROS PONTOS HISTÓRICOS, OUTROS PONTOS DE VISTA: 

A Intertextualidade da Literatura Negra com Outras Histórias 

 

Na condição de contra-narrativa, a literatura negra, tem indubitavelmente, 

conforme foi ressaltado no tópico anterior, rasurado parte das bases ideológicas do 

discurso hegemônico. Através da intertextualidade com a história, a literatura negra, tem 

rasurado o discurso hegemônico recriando-o a partir do narrar de outras histórias do seu 

acervo histórico e cultural.  Nessa prática, a intertextualidade com histórias outras que 

se afastam da história consagrada também fazem parte da poética negra brasileira. 

 Segundo Achugar, devido aos horrores praticados pela humanidade na história 

ocorreu uma espécie de “hiperinflação da memória”, a qual nos impulsiona a construir 

narrativas culturais que buscam corrigir “esquecimentos dos relatos anteriores”. De 

acordo com o estudioso, é necessário que essas narrativas sejam um instrumento 

cultural que responsabilize o intelectual de revisar os silenciamentos das narrativas 

oficias. Nesse sentido, esse outro tipo de relato serviria para denunciar “(...) a 

hegemonia dos intelectuais homens, heterossexuais, brancos, letrados, classe média, 

ocidentais, na construção de macrorrelato da história e da cultura que privilegiou a 

produção elitista das belas letras e das belas artes” (2006, p.143). Assim, é possível 

proporcionar a abertura de portas para outros novos sujeitos fazendo emergir novos 

narradores. Por sua vez, esses narradores ao contar suas próprias histórias “fizeram 

estourar a unidade monológica do relato hegemônico anterior” (2006, p.144). Algo que 

propiciou tanto a correção de esquecimentos anteriores, quanto o esquecer e silenciar 

outras narrações. 

Dessa forma, se no tópico anterior foi discutida a intertextualidade paródica com a 

história oficial, neste podemos dizer que analisaremos a intertextualidade da Literatura 

Negra com outras histórias pelo viés da paráfrase. Para Sant’anna “Falar de paródia é 

falar de intertextualidade das diferenças.” (1999, p.28), mas ao destacar que “tanto 

Tynianov quanto Bakhtin trabalharam apenas com os conceitos de paródia e de 

estilização” (1999, p.9), o estudioso propõe que se reveja essa dicotomia e que se pense 

a paródia juntamente com a paráfrase: 

 

Do lado da ideologia dominante, a paráfrase é uma continuidade. Do lado 

da contra-ideologia, a paródia é uma descontinuidade. Assim como um 
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texto não pode existir fora das ambivalências paradigmáticas e 

sintagmáticas, paródia e paráfrase se tocam num efeito de 

intertextualidade, que tem a estilização como ponto de contato. (1999, p. 

28) 

 

 No entanto, aqui nos distanciamos do conceito de paráfrase definido por 

Sant’anna no aspecto da ideologia dominante, justamente pelo fato dos textos poéticos 

levantados serem exemplares que dialogam com outras histórias para se colocar também 

ao lado da contra-ideologia. Assim, por não estabelecerem diálogo com narrativas 

oficiais e sim com microrrelatos, memórias subterrâneas, narrativas historicamente 

silenciadas, os textos poéticos não utilizam o tom paródico, mas tampouco de paráfrase 

no sentido de corroborar com a ideologia dominante. A paráfrase, nestes casos, se 

constrói pela ideia de respaldar um discurso historicamente silenciado, pela perspectiva 

de dar continuidade às possibilidades de narrar a si mesmo e quebrar os silenciamentos 

da história oficial para falar “dos dias ásperos”, “reconstruindo o próprio peito”, 

denunciando os “dias árduos” e expondo as feridas provocadas pelo “dia de esporas” 

que marcou indelevelmente a “Diáspora”: 

 
Diáspora 
Dias ásperos, caminhos sobre ondas 

Dias árduos onde o escuro era dia 

Até chegar América sonho alheio 

 

Que se fez dia de esporas… 

Reconstruir o próprio peito 

Sal sobre os ombros e 

A dor a cantar 

 

A alma nunca perdida 

Apesar dos arreios 

Diáspora, dona dos anseios 

 

Dias de poros 

Tantas promessas, mentiras 

Nestes dias de espera 

 

O horizonte do futuro digno 

O nosso destino brilhar 

 

Diáspora no canto dos teus 

Jejes todos os encantos 

E males, yorubás e bantos 

Diáspora onde ensinamos sonhar 

Teus povos 

São sobretudo santos 
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De tanto trabalho sofrer e amar 

Diáspora 

Diáspora 

Diáspora 

 

(José  Carlos Limeira) 

(LIMEIRA, 2003, p. 21) 
 

 

Pode-se falar de uma re-leitura e intertextualidade com a história desde o 

momento que o poema se propõe a discutir a questão racial na América a partir da 

concepção de diáspora. A palavra diáspora carrega consigo a ideia de trânsito
20

 e ao 

utilizá-la repetidas vezes ao longo dos versos, há uma espécie de reinvenção e 

deslocamento dos seus significados: “diáspora”, “dias ásperos”, “dias de esporas”, “dias 

de poros”, “dias de espera”. A escolha de tratar a questão negra a partir da diáspora que 

pressupõe trânsito ao invés de realizar essa abordagem a partir da escravidão é uma 

estratégia significativa no sentido de buscar desconstruir a cristalização e naturalização 

da população negra na condição de escrava, ao invés de transitoriamente escravizada.    

Então, falar de diáspora é caminhar para a desconstrução da cristalização do 

negro como escravo. Falar de diáspora é reconhecer que há um passado, uma referência 

                                                           
20

 Utilizamos a concepção de trânsito pautada nas contribuições de Paul Gilroy em O Atlântico Negro: 

Modernidade e dupla consciência (2001), quando propõe uma análise das identidades negras em diálogo 

com a modernidade e sob uma perspectiva de constante e contínuo processo de construção e trocas entre 

Áfricas e Américas. Entretanto, salientamos que nos distanciamos das ponderações de Gilroy no que 

concerne à sua apresentação basicamente centrada na realidade afro-norte-americana silenciando sobre 

identidades afro-brasileiras e afro-cubanas por exemplo. Apesar de se pretender transnacional, o Atlântico 

Negro na verdade está com “a cara” do Norte. Reforçando a dicotomia que coloca os eixos Sul e Norte 

em posições desiguais no processo de economia das relações de poder. O que se configura ainda mais 

problemático é o fato de apresentar as especificidades norte-americanas e a partir destas propor 

generalizações para outras comunidades da diáspora. Portanto, acaba caminhando na contramão do 

próprio discurso e esbarrando em concepções tão criticadas pelo próprio autor, a saber, o 

monoculturalismo e o nacionalismo. Também nos afastamos da concepção crítica do autor diante do 

essencialismo. Apesar de não construirmos uma defesa do essencialismo na construção de identidades 

negras na modernidade, acreditamos na necessidade de reconhecer a importância estratégica do 

essesncialismo em determinados contextos. Entretanto, a palavra político, utilizada pelo próprio autor, 

comporta uma perspectiva de singularidade nesse discurso que não recebe a devida atenção nesse texto. O 

essencialismo, a ideia de tradição e a perspectiva afrocentrada são recursos estratégicos que se 

configuram necessários dentro de um projeto político da comunidade negra de rasurar o discurso oficial 

principalmente no Brasil. Essa necessidade se torna ainda mais contundente tendo em vista os momentos 

histórico-políticos nos quais esses movimentos estão inseridos. Portanto, a contribuição da obra de Gilroy 

para este trabalho constitui-se na representação de como O Atlântico Negro se reconfigura; como as 

oscilações da maré das identidades negras são históricas e, mais uma vez, a diáspora cultural se notabiliza 

justamente por se reinventar a todo o momento. 
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anterior a escravidão, é eleger um outro ponto histórico, instaurar um lugar de re-

começo e tomar de assalto o re-contar da própria história. Colocando-se na condição de 

sujeito, o eu poético de Diáspora age como porta-voz de seu povo e fala sim de suas 

agruras e violências sofridas na história, mas, por outro viés, recompõe outros lugares, 

estabelece relações com diferentes povos africanos e seus descendentes, fala de suas 

estratégias de sobrevivência, de suas recriações ao chegar em outras terras, de sua 

resistência. Nesse ato de narrar a si mesmo demonstra que apesar de terem “dias 

ásperos” nunca perderam sua alma “apesar dos arreios”, não deixaram de sonhar e, por 

fim, apesar de muito sofrer e trabalhar não deixaram de amar. Escrever sobre a história 

de luta e resistência da população negra é construir intertextualidade com outras 

histórias, nas quais a escrita é praticada pelo segmento minoritário negro na condição de 

sujeito. Esse diálogo  contribui para legitimá-las, fazê-las emergir como um “coração 

valente” que pulsa no sentido de representar “as caras pretas” e denunciar os dias tristes 

de agonia, mas sem deixar de apontar Quariterês como caminhos, alternativas que 

nascem como “O sol da liberdade”:  

 
 
O Sol da Liberdade 

Esse coração valente e quente de África 

Se de sua sina pudesse falar 

Seguiria sem dor para Cabinda 

Pulsando tanto quanto a cara preta de Luanda. 

 

Luanda de saudades, tantas vidas, 

Olhos vermelhos de claras lágrimas 

Por que permitiste minha partida? 

 

Nessa terra estranha, meu nome tirado. 

Hoje sou um João 

Sem permissão, não sou mais gente 

Uma besta de carga com correntes nas mãos. 

 

Num dia triste de agonia, fugi desarvorado 

No meio da mata fechada, qual bicho fui cercado 

Outros branco-pretos, cães por todos os lados 

Me fizeram tanta judiação, até ajoelhar, pedir perdão. 

 

Bateram tanto na sola do pé 

Eu não consegui andar, arrastado até a senzala 

Agoniado de tanta dor, senti o relho 

Cavar minhas costas. Fugir ou morrer? 

 

Num dia de luar claro, na mata 

Me embrenhei novamente, conheci Quaritere 
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Rainha dos malungos, o quilombo foi formado 

Pois o sol da liberdade não se apaga com uma surra 

 

(Décio Vieira) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p. 62) 

 
 

O título do poema já sugere a escolha, seleção, delimitação de um outro ponto 

histórico, construindo a intertextualidade com a história não-oficial. Ao invés da escolha 

de um título que remetesse à escravidão, ao navio negreiro ou algo que 

semelhantemente contribuísse para a cristalização de uma suposta inferioridade, a 

escolha foi por O sol da liberdade. O sol é aquele que rompe a aurora, ilumina, aquece e 

brilha intensamente. A referência, o ponto histórico neste caso, é a liberdade e não a 

escravidão. Daí a importância de citar um tempo anterior ao sistema escravocrático na 

América, “Esse coração valente e quente de África”, o estranhamento da nova terra e as 

diversas estratégias de dominação como os castigos físicos – “Bateram tanto na sola do 

pé (...) Agoniado de tanta dor, senti o relho” – e simbólicos “meu nome tirado. Hoje sou 

um João/ Me fizeram tanta judiação, até ajoelhar, pedir perdão”. 

Contudo, o que permanece ao longo de todo o poema é o diálogo com a 

liberdade, seja a anterior, ainda no continente africano, seja sua busca constante durante 

a sua resistência e fugas frustradas e, sobretudo na liberdade finalmente reconquistada 

ao conseguir encontrar o quilombo, quando Quariterê é citado. O quilombo do 

Quariterê, também conhecido como Piolho, ficava situado nas imediações do rio 

Quariterê, em Mato Grosso, durante o final do século XVIII e foi liderado por uma 

mulher negra Teresa do Quariterê, citada no poema como “Rainha dos malungos”. O 

quilombo Quariterê é mais um símbolo da história de luta e resistência da população 

negra no Brasil e também expressa a necessidade do eu poético de afirmar a sua história 

ao mesmo tempo individual e coletiva. Nessa perspectiva de coletividade, o contar de 

histórias configura-se como elemento relevante na afirmação e composição da 

identidade:  

 

História para ninar Cassul-Buanga 

 

(com acompanhamento de marimbas) 

Um dia, Cassul-Buanga, alguns chegaram: 

A pólvora no peito, uma bússola nos olhos 

E as caras inóspitas vestidas de papel. 

Vieram numa nau de velas caras, 
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Bordadas de cifrões. 

Suas mãos eram de ferro 

E falavam um dialeto 

De medo e ignorância. 

E fomos. 

Amontoados, confundidos, fundidos, estuperfatos 

Nossas dignidades eram dadas mar atrás 

Aos peixes. 

Chegamos: 

Nosso suor foi o doce sumo de suas canas 

– nós bagaços. 

Nosso sangue eram as gotas de seu café 

– nós borras pretas. 

Nossas carapinhas eram nuvens de algodão, 

Brancas, 

Como nossas negras dignidades 

Dadas aos peixes. 

Nossas mãos eram sua mão-de-obra. 

Mas vivemos, Cassul. E cantamos um blues! 

E na roda um samba 

De roda 

Dançamos. 

Nossos corpos tensos 

Nossos corpos densos 

Venceram quase todas as competições. 

Nossos poemas formaram um grande rio. 

E amamos e nos demos. 

E nos demos e amamos. 

E de nós fez-se um mundo. 

(...) 

Os travesseiros. 

Onde nossos filhos, 

Meninos como você, Cassul-Buanga, 

Hão de sonhar um sonho tão bonito... 

Porque Zâmbi mandou. E está escrito. 

 

(Nei Lopes) 

(LOPES, 1996, p. 23-4) 
 

 

Essa peculiaridade da poesia de retornar sem buscar uma origem, mas 

recompondo memórias de um passado, juntando as partes que compõe a diferença, 

enfim , exercitando a prática da genealogia,  aparece no poema de Nei Lopes já 

quando se propõe o contar de uma história para uma criança. Agamben sustenta a 

tese de que poesia define-se por ser retorno/adiantamento, um olhar para trás com 

retenção, mas sem nostalgia ou obstinação pela origem; a poesia seria “um 

caminhar, mas não é um simples marchar para frente, (...) um passo suspenso” 

(2009, p.19). O ato de contar a história de seus ancestrais para uma criança faz parte 
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de um processo de conscientização da sua identidade, de releitura, de contar sua 

própria história por uma perspectiva coletiva, ou seja, um retornar, mas que não se 

constituiu como a busca de uma origem. O trocadilho de “velas caras” ao invés de 

caravelas e o verso “bordados de cifrões” denunciam o caráter mercantil da diáspora 

forçada e da escravidão na América.  

No artigo “A traição da tradição oral”, presente no livro Criação crioula, nu 

elefante branco, o pesquisador e poeta Jônatas Conceição (1986) ressalta a 

importância dos griots, mas como a retomada de uma tradição em uma perspectiva 

mais ajustada à nossa sociedade. Nessa ótica, Conceição sugere o fortalecimento da 

tradição oral nas comunidades negras aliado à luta pela inserção do hábito de leitura 

e escrita nessas mesmas comunidades, no sentido inviabilizar a exclusão em função 

do analfabetismo ou do precário acesso à escrita. Podemos afirmar que o texto 

poético de Nei Lopes se aproxima dessas considerações de Conceição na medida em 

que representa a tradição oral como uma forma de fortalecimento de uma tradição e 

identidade afro-brasileira e ao mesmo tempo estabelece essa representação através 

da escrita, ou seja, o texto poético. 

Também é ressaltado como os africanos e seus descendentes contribuíram para a 

construção dessa nova terra “Nosso suor foi o doce sumo de suas canas – nós 

bagaços/Nosso sangue eram as gotas de seu café – nós borras pretas (...)”. Porém, 

apesar de denunciar a exploração do sistema escravocrático, o sujeito poético 

ressalta a resistência e a vitória de seu povo: “Mas vivemos, Cassul. E cantamos um 

blues!”. Cumpre salientar que não foi o bastante contar apenas que vivemos, não 

apenas sobrevivemos, vivemos e ainda “cantamos um blues”. Nesse momento os 

elementos culturais, sobretudo a música, são salientados como importantes 

instrumentos na luta e resistência durante a escravidão nas Américas. O samba é 

dançado e o blues cantado como mais formas possíveis de lutar contra a opressão, e 

a partir disso é possível falar que nossos corpos “venceram todas as competições”, 

que “Nossos poemas formaram um grande rio”. 

Um outro traço importante a ser salientado é o uso frequente do pronome nós o 

qual insere a ideia de coletividade, e de como há um eu-enunciador que se quer 

negro, que se impõe como sujeito, que se descreve e se coloca como porta-voz de 

uma coletividade. Por fim, fala-se de amor, “E amamos e nos demos.”, e desse amor 

nasceram os frutos, como Cassul Buanga, os quais poderão ter sonhos bonitos, algo 
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que nos remete ao “caminhar que não é um simples marchar pra frente” (Agamben, 

2009, p.19) um caminhar que está ligado a um passado, mas que segue em frente 

com novos significados, tirando dos ombros os “fardos pesados”, despindo-se da 

“farda”, para vestir o “terno” que permite a visitação de outros espaços, outros 

terrenos, que permite a realização de “Incursões sobre a pele”:  

 

 

Incursões sobre a pele 

 
É preciso não carregar a pele 

como um fardo (Guerreiro Ramos) 

 

Eu, por mim, sinto a pele 

Como um terno 

Um hábito fraterno 

Um costume propício, 

E não um vício 

Eu, por mim, sinto a pele 

Nem fardo, nem farda 

Apenas embalagem 

Feita para viagem 

Sinto a pele 

Como um fato 

Da cor do Homem 

Da História 

Da Luta e da Vitória 

Mas um outro Brasil 

O dos bancos e usinas, 

Cujo avô partiu 

Um dia um dia lá do Porto 

Para violar-lhe a avó 

Na foz do rio Volta, 

Esse Brasil cafuso 

De mãe mameluca 

Se mira na Lago da Tijuca 

E vê a parda pele 

Alva como açúcar. 

 

(Nei Lopes) 

(LOPES, 1996, p. 21)  

 

A necessidade de ressignificar algumas palavras e outros símbolos é algo 

relevante na poesia negra em função do seu caráter de contra-narrativa de relatos que 

historicamente tentaram obliterar a saga da população africana e afro-brasileira no 

Brasil. O desejo de atribuir outros significados, positivos, à pele negra fica evidente 

logo a partir da epígrafe do sociólogo negro Guerreiro Ramos “É preciso não carregar a 

pele como um fardo”. Em tom de paráfrase, no sentido de dar continuidade ao texto 
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antecessor, o sujeito narrador fala sobre como vê e sente sua pele, atribuindo-a 

características positivas ou até mesmo comuns, “sinto a pele/Como um terno/Um hábito 

fraterno/Um costume propício (...) Nem fardo, nem farda/Apenas embalagem”, em 

contraposição as simbologias historicamente construídas que costumam associar a cor 

negra com questões negativas enquanto a cor branca é sinônimo de virtudes e 

características positivas. 

Essa estratégia de ressignificação da pele, a qual já analisamos no poema “Porto-

me estandarte”, de Cuti, é uma forma de afirmação de uma identidade que foi subjugada 

na história oficial em virtude do racismo e seu projeto de construção de uma nação 

homogênea e sem fissuras. Por isso sentir a pele “Como um fato/Da cor do Homem/Da 

História/Da Luta e da Vitória” é possível em “(...) um outro Brasil”. Ao estudar os 

estereótipos Bhabha (2007) salienta como a cor da pele ganha um significado forte no 

discurso colonialista e assume papel fundamental no que denomina de  “drama racial” 

no jogo de relações raciais. A pele negra, expressão que inclusive não aparece de forma 

explícita no poema em análise, assim como outras características fenotípicas como 

formato de lábios, nariz e texturas de cabelos, recebeu intencionalmente conotações 

pejorativas ao longo da história. É a desconstrução de tais estereótipos que é almejada  

por poemas como  o de Nei Lopes e o de Cuti, que buscam revelar histórias e segredos, 

fazendo ouvir “tambores” e “grito de estrelas ao longe”, que fazem emergir mistérios do 

Atlântico e atribuir sentidos outros à “Palavra Negro”: 

 

Palavra Negro 

 

a palavra negro 

Tem sua história e segredo 

veias do são francisco 

Prantos do amazonas 

e um mistério atlântico 

 [...] 

a palavra negro 

que muitos não gostam 

tem gosto do sol que nasce[...] 

a palavra negro 

tem sua história e segredo 

e a cura do medo 

do nosso país 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2007, p.17-18) 
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A partir dessa tentativa de fugir, negar ou até mesmo forjar sua negritude emergiram 

do recenseamento de 1980 cento e trinta e seis variações de cor. “Acastanhada, 

agalegada, alva, alva-escura, alvarenta, (...), burro-quando-foge, cabocla, cabo verde,  

(...), canelada, (...) roxa, sarará, puxa-para-branca, retinta (...)” (MOURA, 1988 apud 

GOMES, 1995, p.64) foram algumas das variações citadas na autoidentificação. Mas, 

diferentemente dessa tradição de negação, “a palavra negro”, assim como o título, 

aparece com frequência no texto poético de Luiz da Silva Cuti com características 

positivas agregadas ao seu significado. 

 Um dos pontos mais relevantes do poema é a afirmação de que “a palavra negro 

tem sua história”. Afirmar ter uma história é reafirmar uma legitimidade, respeito e 

reivindicá-los. O eu poético ainda ressalta que apesar de muitos não gostarem da palavra 

negro, ela tem “gosto de sol”, ou seja, brilha intensamente, aquece e renova as 

esperanças. Ressignificar e reafirmar a utilização da palavra negro como parte de sua 

identidade é reler a história por outro viés, já que a referida palavra foi utilizada outrora 

como sinônimo de agressão e inferiorização.   

Cumpre também salientar como nos versos finais do poema é tratada a relação entra 

a palavra negro e o medo da sociedade. Como já foi apontado por alguns teóricos
21

, o 

medo está na base do racismo. Poderíamos trazer diversas citações no sentido de ilustrar 

esse medo branco do levante negro como os sentimentos motivadores da política de 

imigração e a esperança de genocídio da população negra. Entretanto, com o objetivo de 

continuar legitimando as escritas que buscam narrar outras histórias é que fazemos a 

opção de aqui silenciar “o medo branco” para dar voz a “onda negra”: 

 

Mahin Amanhã 

 

Ouve-se nos cantos a conspiração 

vozes baixas sussurram frases precisas 

escorre nos becos a lâmina das adagas 

Multidão tropeça nas pedras 

Revolta 

há revoada de pássaros 

sussurro, sussurro: 

“é amanhã, é amanhã. 

Mahin falou, é amanha” 

A cidade toda se prepara 

Malês 

Bantus 

geges 

                                                           
21

 Cf. AZEVEDO, 2004.  GOMES,1995. MOORE, 2007. 
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nagôs 

vestes coloridas resguardam esperanças 

aguardam a luta 

Arma-se a grande derrubada branca 

a luta é tramada na língua dos Orixás 

é aminhã, aminhã” 

sussuram 

Malês 

Bantus 

geges 

nagôs“é aminhã, Luiza Mahinfalô” 

 

(Miriam Alves) 

(ALVES, 1998, p. 104) 

 

 

Uma das motivações do “medo branco” são as sucessivas revoluções, revoltas e 

formações de quilombos que precederam a “Abolição da escravatura”, que por diversos 

motivos são silenciadas ou distorcidas na história hegemônica em função da construção 

da ideia de nação, do mito de democracia racial e da difusão do mito de passividade da 

população negra durante a escravidão. A forma como é construída a intertextualidade da 

poesia negra com a história se transforma a partir do momento em que se muda o 

“ponto histórico”. A referência histórica neste poema não é o momento da Abolição da 

escravatura e a necessidade de denunciar sua falsidade e rasurá-la. A referência 

escolhida é de outra história, neste caso a Revolta dos Malês, no sentido de legitimá-la, 

elegendo-a em detrimento de outras histórias tradicionalmente já consagradas. 

A seleção e delimitação nesse texto é falar sobre a revolta dos malês gestada na 

Bahia por negros de orientação islâmica contra a escravidão e a intolerância religiosa. 

“Mahin amanhã” fala sobre a língua dos orixás, sobre as diversas etnias que 

participaram da revolta, traz como símbolo a figura de uma mulher negra, Luiza Mahin, 

que participou de forma significativa do levante se colocando dessa forma não apenas 

em oposição ao racismo mas também aos problemas oriundos das questões de gênero. 

Exercer intertextualidade com o fato histórico Revolta dos malês, é optar pela 

representação do negro como sujeito na Literatura e na história, tecendo um fio tênue 

entre as duas para abordar o histórico de luta e resistência da população negra no Brasil. 

A continuidade dessa luta na contemporaneidade também é representada na poesia 

negra: 
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MNU 

Eu sei: 

“havia uma faca 

atravessando os olhos gordos 

em esperanças 

havia um ferro em brasa 

tostando as costas 

retendo as lutas 

havia mordaças pesadas 

esparadrapando as ordens 

das palavras” 

Eu sei: 

Surgiu um grito na multidão 

Um estalo seco de revolta 

Surgiu outro 

outro 

e 

outros 

aos poucos, amotinamos exigências 

querendo o resgate 

sobre nossa forçada 

miséria secular. 

 

(Miriam Alves) 

(ALVES, 1998, p. 105) 

 

A intertextualidade com momentos históricos importantes para os afro-

brasileiros ocorre no poema de Miriam Alves ao dialogar com o ato  público do 

Movimento Negro Unificado – MNU, no dia 7 de julho de 1978, data que 

posteriormente foi eleita como Dia Nacional da Luta contra o Racismo. Dessa forma o 

texto poético em análise consagra através dos seus versos o histórico de luta dos 

movimentos negros no Brasil. Para a pesquisadora Kátia Bezerra, “(...) a obra da autora 

também se empenha em desafiar o autoritarismo hierarquizante e discriminador da 

historiografia oficial.” para tanto, realiza “(...) um processo de releitura do passado”, 

que “(...) se esforça por contrapor leituras que validam novas formas de ser, de pensar 

que obrigam a uma revisão da forma de ser, de pensar que obrigam a uma revisão da 

forma como se elabora a metáfora da nação (...)” (BEZERRA, 2011, p. 90-91)    

A escolha de outras datas a serem lembradas ou comemoradas que não as já 

eleitas pelos relatos hegemônicos também caracteriza uma estratégia importante no ato 

de escrever a própria história e revisar a construção da metáfora da nação. Ao invés de 

celebrar datas oficiais que inviabilizam o segmento negro da sociedade, outras datas são 

pensadas para celebrações, denúncias, ações e reflexões que representem de forma ativa 

e positiva a comunidade negra. Uma outra data simbólica criada pela comunidade negra 
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e que é homenageada em vários textos poéticos da Literatura Negra é o 20 de 

novembro: 

 

ZUMBI 

 

As palavras estão como cercas 

em nossos braços 

Precisamos delas. 

Não de ouro, 

mas da Noite 

do silêncio no grito 

em mão feito lança 

na voz feito barco 

no barco feito nós 

no nós feito eu. 

                     No feto 

            Sim, 

20 de novembro 

           é uma canção 

           guerreira.  

(RODRIGUES, 1998, p.12) 

 

20 de novembro, data escolhida como Dia Nacional da Consciência Negra, 

surgiu também como uma forma de não referendar o 13 de maio. Já que a comunidade 

negra não se sentia representada pela data da suposta Abolição da Escravatura, era 

importante a escolha de uma data a ser celebrada e neste caso foi o dia 20 de novembro. 

Se no 13 de maio a personagem que recebe o papel de heroína é a Princesa Isabel, no 20 

de novembro quem assume esse lugar é Zumbi, já que este foi o dia de sua morte. Mas 

obviamente o que foi escolhido para ser lembrado foi a sua luta contra escravidão na 

condição de líder do Quilombo dos Palmares. Assim a referência da escravidão é 

substituída pela da liberdade, a da liberdade concedida pela liberdade conquistada, a 

passividade pela luta e resistência.  

Para Eduardo de Assis Duarte e Luiz Henrique Oliveira, a obra de Abelardo 

Rodrigues representa um “(...) desejo de um futuro melhor, o qual depende da 

ressignificação do passado, por meio da linguagem (...)” (2011, p. 128).   Referendar a 

celebração de outras datas que são simbólicas para os afro-brasileiros é instaurar uma 

simbologia que possibilita um recomeço para um futuro melhor através de uma 

ressignificação do passado que propaga, através da linguagem, o compromisso de 

divulgar “Outras Notícias”: 
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Outras Notícias 

Não vou às rimas como esses poetas 

que salivam por qualquer osso. 

Rimar Ipanema com morena 

é moleza, 

quero ver combinar prosaicamente 

flor do campo com Vigário Geral, 

ternura com Carandiru, 

ou menina carinhosa / trem pra Japeri. 

Não sou desses poetas 

que se arribam, se arrumam em coquetéis 

e se esquecem do seu povo lá fora. 

 

 (Éle Semog) 

(SEMOG, 1996, p. 55) 
 

O compromisso do poeta com o seu povo faz da poesia de Éle Semog um 

instrumento no qual a construção de narrativas coletivas são fundamentais para o 

reescrever da história. Para Fonseca “(...) um propósito de denunciar as questões que 

atingem diretamente os afrodescendentes perpassa os versos desse poeta versátil que 

atua em várias frentes (...)” (2011, p. 60).  No caso de “Outras Notícias”, há uma crítica 

contundente às produções literárias que se pretendem desvinculadas de um 

compromisso histórico, social e cultural. No entanto, o próprio posicionamento do 

pressuposto exclusivamente estético e afastado do engajamento social já caracteriza 

uma postura política e ironicamente histórica, social e cultural que costuma privilegiar 

as produções de um segmento da sociedade. Ao reinventar a história, o texto literário 

negro abre espaço para o narrar de “Outras notícias” nas quais heróis negros são 

reverenciados e reconhecidos como parte da história do Brasil: 

 

Dom Obá 

 

Oba! O Obá chegou. 

Não é Obama. 

É Dom Obá II, D’África. 

 

Herói negro primeiro brasileiro 

Lutaram com eles os paraguaios... em baionetas. 

Sua mão direita segura a pena 

ferida que foi com a espada: 

Soldado de letras. 

 

Engalanado, o Obá chegou do Vlongo, 

O maior da Pequena Grande África, 

Escoltado pelas porta-bandeiras 

Das escolas de samba, 
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Pelas tropas de choque, pelas academias de letras, 

Desfilou no carro de bombeiros 

Pelo centro e terreiros. 

 

Recepcionaram-lhe os ativistas, os zuavos, 

A escola municipal com seus cabeças de papel... 

Tudo no Salão Imperial, com toda pompa: 

Cantaram o hino, bateram tambor, 

Leram poemas, deram viva, 

Saudaram a bandeira, distribuíram diploma... 

 

Oba! O Obá chegou. 

Não é Obama. 

É Dom Obá II, D’África 

E primeiro do Brasil! 

 

(Luís Carlos de Oliveira) 

(OLIVEIRA, 2010, p.102) 
 

  

Através do trocadilho Oba/Obá a chegada de Dom Obá é reverenciada através 

dos versos de Aseokaýnha. A intertextualidade com a história de minorias se dá na 

reverência a Cândido da Fonseca Galvão, também conhecido como Obá II D´África ou 

apenas Dom Obá. Condecorado como oficial honorário do Exército Brasileiro após lutar 

na Guerra do Paraguai, Dom Obá, filho de africanos e neto do rei do Império de Oyo, 

foi um militante da causa abolicionista e do combate ao racismo no Brasil (SILVA, 

1997). 

 No texto poético em análise o jogo de palavras entre Obá e Obama, ambos 

descendentes de africanos, traz a referência de uma liderança negra do passado para a 

contemporaneidade. O título de herói é concedido explicitamente não só na história, 

pelo exército brasileiro, mas também na literatura negra. Mas na literatura sua luta não é 

restrita nem simplificada à luta da espada, a Guerra do Paraguai, mas sobretudo a sua 

luta através das palavras: “Soldado das letras”. As homenagens recebidas por Dom Obá 

no poema também não são resumidas ao universo militar e aos símbolos performáticos 

da narrativa de nação. Rendem-lhe também homenagens a escola de samba, o porta-

bandeiras, pelo centro e terreiros, pelos ativistas, pela escola, pelos poemas, pela batida 

do tambor que acabam por rasurar os símbolos tradicionais como a tropa de choque, o 

carro de bombeiros, o hino e a bandeira. No bojo desse tipo de produção abre-se espaço 

para a veneração de outros heróis, para a devolução das chibatas, para falar das fugas e 

sobre estar “Emparedado”, para negar o medo do preconceito e se mostrar disposto a 
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“rasgar o peito”, “enfrentar a prisão”, falar sobre fuga e apontar como espaço possível o 

“Capão”:  

 

 

Capão  

 

Com o relho do verbo. Devolvo as chibatas 

A todos os senhores 

Que até hoje maltratam. O som do açoite 

Sulcará o verniz da hipocrisia, 

Pois não me mete medo o preconceito. 

João Cândido enfrentou a prisão  

Até a morte. 

Anastácia calada a pulso. 

O bode reconstruiu o signo. Eu me liberto, 

Tal qual rato acuado, 

Dando cotovelada, rasgando o peito. 

Do desgraçado. 

Não tenho pronde fugir, 

Emparedado nois é, na cor que me selaram. 

É assim que vou, é assim que é. 

Um corre daqui, um corre dali, 

Dinheiro não tenho 

Emprego também, mas não desisto 

E não digo amém. 

Encaro a força do gambé. 

Na rima do verso na ginga do pé 

(...) 

 

(Décio Vieira) 

(VIEIRA, 2010, p. 57) 

 

Através da palavra, “do verbo” é que o sujeito poético  devolve as chibatadas. 

Demonstra-se então mais uma vez comprometimento da produção poética negra com a 

história de luta e resistência dos afro-brasileiros. O eu poético reafirma a sua coragem 

para lutar contra o preconceito e para isso traz como referência da mesma luta outras 

narrativas e consequentemente outros heróis que justamente por pertencerem à 

comunidade negra brasileira foram invisibilizados pela história oficial. Nesse 

movimento de oferecer visibilidade às narrativas nas quais o negro é o agente emergem 

também personagens históricas negras como João Cândido, Anastácia, Luís Gama e 

Cruz e Souza. Por meio da intertextualidade com histórias e a literatura produzida por 

outros autores negros, os versos de Décio Vieira legitimam as diferentes estratégias de 

luta de personagens/personalidades que nesse texto são tratados como heróis dentre 

outras coisas por terem resistido aos castigos físicos, prisão e até morte (Anastácia e 
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João Cândido) ou por sua luta através das palavras, ao ressignificar signos, ao devolver 

as chibatadas através do verbo, ao denunciar a exclusão do negro na sociedade brasileira 

(Cruz e Souza e LuísGama). 

Somado a isto, há um processo de construção de uma identidade coletiva na qual 

o eu poético se identifica com as personagens citadas e, assim como eles, constrói sua 

luta e reafirmação identitária: “Eu me liberto,/Tal qual rato acuado,/Dando cotovelada, 

rasgando o peito”. A ideia de coletividade fica marcada através do uso de pronomes 

como nós e a poesia, a “ginga no pé”, a legitimação de heroínas e heróis negras e 

negros, ou seja, as estratégias de superação aparecem como suas armas na luta contra a 

discriminação. Essa prática de enegrecer a história e a literatura através do recontar e da 

reafirmação de diversas personalidades potencializa as possibilidades de sermos um em 

muitos e muitos em um em prol da mesma causa. Assim, o exercício de suscitar outras e 

outros ajuda a compor a própria identidade, ser preto é de alguma forma ser Luísa 

Mahin, Chico Rei, Mestre Bimba e tantos outros que compõem a memória de orgulho 

da negritude, do orgulho de dizer “Eu sou preto”: 

 

 
EU SOU PRETO 

 

eu sou preto 

sou Toussaint L’Ouverture do Haiti 

eu sou preto 

sou Luísa Mahin 

eu sou preto 

sou Chico Rei 

eu sou preto 

sou a escrava Esperança Garcia do Piauí 

eu sou preto 

sou Mestre Bimba da capoeira regional 

eu sou preto 

sou Mestre Pastinha da capoeira angola 

eu sou preto 

sou a rainha Ginga de Angola 

eu sou preto 

sou Malcolm X 

eu sou preto 

sou Luther King 

eu sou preto 

sou Mahatma Gandhi 

eu sou preto 

sou Maomé 

eu sou preto 

sou Jesus Cristo 

eu sou preto 
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meu coração é tambor tumtumtum 

 

(Elio Ferreira,) 

(FERREIRA, 2010, p.68) 

Assumir-se como preto é uma forma de expressão identitária importante em uma 

sociedade marcada pela ideologia do branqueamento. Para tanto, sem dúvidas, é preciso 

recorrer ao essencialismo como um recurso para a reafirmação e reconstrução dessa 

identidade negra. O essencialismo geralmente tão criticado pela academia é sim um 

recurso estratégico, potente e funcional que se configura necessário dentro de um 

projeto político de determinadas comunidades, e a necessidade de utilização desse 

recurso se torna ainda mais contundente tendo em vista os momentos histórico-políticos 

nos quais essas comunidades estão inseridas. Porém, é fundamental também reconhecer 

a construção da identidade como um processo. Processo que oscila entre a perspectiva 

de “rizoma” e a de “raiz única” (DELEUZE & GUATTARI, 2000), e que por vezes 

estará mais próximo do campo da “tradução” do que da “tradição” (HALL, 2004).  

A ideia de arqueologia não é necessariamente para se buscar a origem, mas os 

momentos de fissuras para “(...) descobrir que na raiz daquilo que nós conhecemos e 

daquilo que nós somos – não existem a verdade e o ser, mas a exterioridade do 

acidente” (FOUCAULT, 2007, p. 21). Cumpre salientar também que ao mesmo tempo 

que o sujeito poético se identifica como preto, constrói sua identidade a partir de 

referências coletivas. Ao se identificar com várias personalidades negras revela sua 

identidade como um conjunto de representações nas quais toda uma comunidade pode 

se reconhecer e indica a mobilidade de uma identidade em constante processo de 

formação (DELEUZE & GUATTARI, 2000). Segundo a pesquisadora Maria Eneida de 

Souza (1994) para pensar identidade na atualidade é preciso reconhecer que o indivíduo 

está cindido e fragmentado pela marca desse outro que o habita. Contudo, esse outro, ou 

outros, que compõem sua identidade não são necessariamente antagônicos, mas 

suplementares de uma identidade que se quer coletiva na tentativa intencional de 

reconstruir a história de um povo: 

 

Zumbi é o senhor dos caminhos 

 

resgatar tua presença 

tua firmeza de propósito 

de amor e liberdade 

pela raça 

caminhar na tua ausência 
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fazendo dos passos 

de todos os pés 

a certeza de todos os encontros 

alcançar teu objetivo 

por essa mesma terra 

que de ti apoderaram 

mas que a ti permanece fiel 

nos objetos marcas caminhos 

de tuas entranhas 

retomar toda história 

de todos os fatos 

contar todas as verdades 

para todas as idades 

do teu mito que 

para sempre se refaz em 

liberdade liberdade liberdade. 

 

(Jônatas Conceição) 

(CONCEIÇÃO, 2004, p.168). 

De acordo com a professora Dra. Maria Nazareth Fonseca, a produção poética 

de Jônatas Conceição apresenta uma tendência a “(...) afastar-se da intenção 

denunciante e centrar-se no resgate da memória, no registro de cenas do passado que o 

poeta procura retomar.” (2011, p. 110) e complementa sobre a intenção do referido 

poeta de “(...) estar atento à recuperação de dados da memória, de fazer do poema um 

instrumento de preservação de lembranças que, se não retomadas, certamente irão se 

perder (...)” (2011, p. 111). Essa preocupação em recuperar a memória através de 

registros do passado para não perdê-lo fica evidente no poema “Zumbi é senhor dos 

caminhos”. 

Zumbi, personagem histórico negro, líder do quilombo dos Palmares, 

reverenciado como herói pela comunidade afro-brasileira é intitulado no texto poético 

de Conceição como “senhor dos caminhos”. Ser senhor dos caminhos é indicar o 

caminho a ser seguido pelas gerações futuras e guiá-las durante o percurso. Falar sobre 

Zumbi é mudar a referência da escravidão para a luta pela liberdade, do 13 de maio para  

o 20 de novembro, da Princesa Isabel e a Lei Áurea  para  Zumbi e os Quilombos. 

Rememorar Zumbi é uma forma de “retomar toda a história” e “contar todas as verdades 

para todas as idades”. Reverenciar Zumbi e a importância de contar sua história para 

outras gerações é uma forma de se “inscrever no presente mas num incessante retorno”, 

operacionalizar um “deslocamento do olhar para trás”, “capturar no olhar o não vivido 

naquilo que é vivido”, “voltar a um presente em que jamais estivemos”, “fraturar as 
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vértebras do seu tempo” e construir nessa fratura o espaço “de um compromisso e de 

um encontro de tempos e gerações”. (AGAMBEN, 2009, p. 62;70;71). 

Na esteira desse pensamento é imprescindível considerar  o caráter seletivo do 

fazer histórico e no poder da Literatura de legitimar memórias. É nessa perspectiva que 

a Literatura Negra, conforme ficou evidenciado neste capítulo, através da paródia ou da 

paráfrase, da rasura ou da invenção, da intertextualidade crítica com a Abolição da 

Escravatura e a intertextualidade que oferece visibilidade e continuidade a resistência 

dos quilombos tem buscado “(...) instaurar um lugar de recomeço (...) que tornará 

possível uma outra história” (CERTEAU, 1982, p. 31). Retomando a música Quadro 

Negro, “o ponto” em comum nos textos poéticos aqui analisados, no recontar da história 

com a emergência do negro como sujeito desta é representar que: 

 

(...) Um novo quadro negro se levanta.  

Há muito a ser contado sobre os nossos ancestrais.  

Não deixar passar em branco, tarefa nossa rapaz (Se ligue!) 

Há muito a ser feito... 

O importante negro é fazer do nosso jeito! 

 

(Jorge Hilton) 

(HILTON, 2010)  
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4 OS POEMAS NA ARENA: 

A intertextualidade paródica da poesia Negra com a poesia Canônica 

  

Que o poema venha armado 

e metralhe a sangue-frio 

palavras flamejantes de revoltas 

palavras prenhes de serras e punhais... 

                                         (Oubi Inaê Kibuko) 

 

  Pensar no espaço poético como uma arena é reconhecer na palavra o poder 

de armas, armas que podem travar os mais diversos tipos de lutas, de guerras e de 

disputas. Essa arte do confronto é propiciada pelo poder de réplica e tréplica, de paródia 

e de paráfrase que são evidenciadas na poesia. A poesia, conforme sugerem os versos da 

epígrafe deste capítulo, pode ser “armas” em punho, que são engatilhadas com o 

objetivo de “metralhar” “palavras flamejantes de revoltas”, emprenhando as palavras 

com punhais, com outras possibilidades, com outras memórias, com outras narrativas 

que possam entrar em confronto, questionar, parodiar, recontar o que já foi cristalizado 

por palavras historicamente legitimadas. 

 Nesse sentido, a poesia negra também pode ser analisada como um 

instrumento de luta contra o racismo, inclusive o racismo disseminado na própria 

literatura reconhecida como cânone no Brasil. Instiga a investigação dos pontos de 

rasuras e fraturas entre seu discurso e o discurso da memória oficial. Para tanto, é 

necessário analisar como a poesia negra desenvolve diálogos com a poesia que 

representa o discurso oficial ao buscar construir desestabilidades, disputas e conflitos. 

Segundo Pollak (1989), atualmente, pela emergência de estudos em saberes fronteiriços 

e transdisciplinares, há uma predileção dos pesquisadores por escolher objetos nos quais 

reside o conflito, a competição, a concorrência, a disputa e é seguindo essa tendência 

que este trabalho se delineará. 

Este capítulo se concentra, portanto, na análise da intertextualidade entre a 

poesia negra e a poesia canônica. Para isso, será utilizada a metodologia de cotejamento 

dos textos, no sentido de analisar o que está dito e confrontar com aquilo que não foi 

dito no poema anterior, mas que passa a ser dito no poema que instaura a 

intertextualidade. É importante também buscar compreender porque não foi dito no 

texto anterior e mais ainda, analisar quais os trâmites do processo que precisam ou que 

realizam uma revisão para retirar o que não foi dito de sua “prisão”. Para tanto, é 

necessário analisar esses pontos de fissuras operacionalizados pela intertextualidade 
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crítica ou paródica como pontos de conflitos de “memórias em disputa” (POLLAK, 

1989, p.4) vislumbrando as poesias negras como exemplares de memórias 

“subterrâneas” e as poesias canônicas como representações da “memória oficial”. 

Dentro dessa lógica, a intertextualidade é analisada como instrumento ou espaço de 

conflito entre essas memórias. 

 

4.1 SOBRE A ESCRITA DO OUTRO E SOBRE SUA PRÓPRIA ESCRITA:  

Inter(meta)textos como estratégias para o confronto 

 

A arena, espaço central, historicamente utilizado para a guerra, a luta, seja ela 

física ou das palavras travadas pelo debate, é aqui a metáfora geradora para a 

compreensão de intertextualidade e metalinguagem como estratégias intencionais de 

disputa. Em uma luta, uma das principais estratégias é conhecer bem o “adversário”, e a 

intertextualidade é um fenômeno que explicita o conhecimento sobre o texto do outro 

para concordar ou discordar, reafirmar ou subverter, parafrasear ou parodiar. Tendo em 

vista que a Literatura Negra também é um espaço/instrumento de luta, a 

intertextualidade ou a metalinguagem crítica com a Literatura canônica como constantes 

discursivas representam o “conhecer” dessas produções literárias e o saber identificar o 

que está do outro “lado da trincheira” e que por vezes se esconde nos versos: o racismo.  

Uma forma de combater o racismo na literatura canônica, questionar modelos e 

narrativas oficiais é partir justamente deles pra recriar outras narrativas que possam 

entrar nessa disputa. Para tanto, é fundamental o conhecimento e até mesmo o 

(re)conhecimento da literatura consagrada através da intertextualidade, bem como da 

própria (re)escritura baseada na metalinguagem. Compreendendo intertextualidade 

como processo de produtividade do texto literário no qual todo texto é a absorção e 

transformação de outro texto (KRISTEVA, 1969, p. 146) e metalinguagem como o 

fenômeno no qual o discurso focaliza o código caracterizando a linguagem como seu 

próprio objeto (JAKOBSON, 1973, p.122), é que sugerimos a análise que entrelaça o 

texto com sua capacidade de metatexto e intertexto para confrontar ideias, memórias e 

cânones literários. 

O confronto entre memórias através de textos poéticos que dialogam entre si 

ocorre tanto através da intertextualidade quanto da metalinguagem, as quais rasuram o 

texto antecessor, focalizam a própria estratégia de (re)escrita e instauram uma crítica 

sobre a consagração de uma poética canônica e a própria crítica literária. A crítica 
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literária, como instância legitimadora, afinada com a consagração de uma memória 

literária hegemônica, passa assim a ser questionada por outro fazer poético que propõe a 

legitimação da memória de um grupo minoritário ao passo em que rasura, questiona o 

“Discurso do crítico literário”:  

 

Discurso do crítico literário 

Apenas a ferina 

boêmia citadina 

e o discurso terso 

de Lima Barreto 

a argúcia, o estilo, a ironia  

o humor 

de Machado (o bom Joaquim Maria) 

a essência amara 

do grande negro 

de Santa Catarina 

em versos da mais bela branquidade 

portais do espaço da modernidade 

e mais tarde 

a voz crioula 

a eclodir no verso 

branco 

do inventor de Orfeu 

Jorge de Lima 

e a passar de raspão 

na construção 

do herói Macunaíma 

uma ou outra palavra mais ligeira 

tingem de leve 

amorenice da musa brasileira. 

(Nas tensões do lirismo coletivo 

ou individualista 

a negritude 

tradição ou 

ruptura 

não tem lugar 

nessa literatura). 

 

(Domício Proença Filho) 

(PROENÇA FILHO, 1988, p. 9-13) 

 

Cumprindo sua função de “termômetro” da sociedade, uma parcela dos poetas 

brasileiros, ao longo da história, representaram de forma significativa o modelo de 

relações raciais presente em nosso país, ou seja, representaram uma sociedade 

pigmentocrática pautada no mito de democracia racial. O poema de Domício Proença 

Filho, que se intitula como “Discurso do crítico literário”, aponta para o fato de que 

quando não são completamente invisibilizadas, o que sugere uma democracia racial, as 
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relações raciais ou mesmo a população negra costumam ser representadas na literatura 

brasileira, principalmente no que se entende como cânone, sob o signo da inferioridade, 

da mestiçagem e/ou branqueamento entre outros estereótipos. Roger Bastide (1973) foi 

um dos primeiros estudiosos a realizar uma análise sobre estereótipos de negros 

emitidos através da literatura brasileira.  

Por outro lado, o Modernismo brasileiro com o interesse pelas problemáticas 

sociais, bem como a tentativa de redescobrir o Brasil, propiciou um campo mais fértil 

de afirmação dos segmentos marginalizados. Obviamente, diversas produções literárias 

modernistas brasileiras não deixaram de veicular o racismo e os diversos estereótipos 

atribuídos aos africanos e seus descendentes. Contudo, como já foi discutido no capítulo 

anterior, a poesia negra brasileira reafirma-se justamente em um contexto de 

esgotamento e superação do projeto modernista para sobrepor um sentimento de 

comunidade ao de nacionalidade
22

. Essa poesia negra é aquela que, sobretudo, possui 

um sujeito negro que busca reafirmar sua identidade, combatendo o racismo e 

apresentando marcadores linguísticos em primeira e terceira pessoas; estes caracterizam 

o sujeito poético como indivíduo, mas ao mesmo tempo dentro de uma coletividade. 

Essa construção da poesia negra brasileira perpassa pelo diálogo com a história africana 

e afro-brasileira, através de uma enunciação coletiva que aborda o “sentir negro” através 

do universo simbólico ligado à mitologia africana e da diáspora.  

 Ao citar diversas obras e autores consagrados da literatura brasileira, o sujeito 

poético de “Discurso do Crítico literário” problematiza as diversas formas de 

representação da população negra que é frequentemente reduzida a tema e objeto da 

literatura. Ainda nesse sentido, ressalta como uma literatura que propõe uma ruptura 

com esse tipo de representação continua sendo excluída de espaços de consagração. 

Desse modo, interessa ao discurso oficial que haja representações do negro no cânone 

literário brasileiro, inclusive com o objetivo de sustentar um discurso nacionalista 

pautado numa concepção de mestiçagem e mito de democracia racial. Entretanto, não é 

interessante para esse mesmo discurso oferecer visibilidade a outras vozes que buscam 

justamente apontar suas fissuras. Dessa forma, se estabelece o que chamou de “tensões 

do lirismo” entre uma poética que se pretende una e nacional e uma outra que busca 

rasurar essa suposta univocidade. Um escritor que questionou de forma contundente as 

                                                           
22

 Cf. 2
a
 e 3

a
 páginas do capítulo 3 desta tese: O PONTO E A ENCRUZILHADA: Intertextos entre Poesia 

Negra e História.  
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dificuldades com as quais se deparou em decorrência desse projeto hegemônico foi o 

poeta Cruz e Souza e ao escolher empreender uma “conversa” com o referido autor, 

uma poesia de Cuti retoma essa discussão: 

 

CONVERSA COM CRUZ E SOUZA 

 

a toda hora paredes sobem, Cruz 

 

a cada passo 

a cada sonho 

impondo a queda no desânimo 

 

mas a palavra rota 

feito louca 

salta 

se enfurece 

fura o cerco 

muda o pêlo  

e espera 

enquanto recupera a força 

 

a toda hora, Cruz 

o branco passado encobre 

a luta nossa de cada dia 

em gestos de libertação 

(...) 

a toda hora, Cruz 

reacende a nossa 

a tua luz 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2012) 

 

Frequentemente Cruz e Souza tem seu texto biográfico apresentado na condição 

de complexado racialmente, inclusive em materiais didáticos. No momento em que 

livros afirmam simplesmente que “Em seu vocabulário poético predominam de modo 

obsessivo, termos associados à cor branca (névoas, alvas, brumas, lírios, neve, palidez, 

lua etc.) (...)” (ABAURRE; FADEL; PONTARA, 2005, p.86) ou que “Outra constante 

em sua obra é o fascínio pela cor branca, vista ora como simbolização da pureza, ora 

como manifestação de seu complexo racial e desejo de acesso ao mundo dos brancos” 

(MAIA, 2003, p. 231) eles reforçam o equívoco de que o racismo não é um problema da 

sociedade e sim “um problema do próprio negro”. 

Infelizmente este pensamento permeia ainda o imaginário coletivo da maioria 

das pessoas se fazendo dessa forma constantemente presente em nosso cotidiano. O 
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processo de culpabilização do negro diante de suas mazelas é representado na 

interpretação de que Cruz e Souza é apenas mais um negro que tem obsessão pela cor 

branca. Ele não é alvo do racismo peculiar à sociedade de sua época. Ele é, na verdade, 

o seu próprio algoz. O fenômeno mais significativo a ser analisado, é o fato de ser 

utilizado como justificativa a recorrência de palavras como névoas, alvas, brumas, 

lírios, neve, palidez, lua na poesia de Cruz e Souza, como se esse fenômeno só 

ocorresse na poesia desse autor específico e se pudesse atribuir sem ressalvas a Cruz e 

Souza o comportamento do eu poético que se inscreve nas suas obras. 

O livro de Abaurre (2005), após definir Cruz e Souza como obsessivo pela cor 

branca, apresenta na página seguinte, o poema “A catedral” de Alphonsus Guimarães, 

sem fazer nenhuma menção semelhante ao uso das palavras que se referem à brancura. 

Nesse poema encontramos trechos como “Toda branca de sol” e “toda branca de luar” 

(ABAURRE; FADEL; PONTARA, 2005, p.88, grifo nosso). O poema “Dá meia-noite” 

de Sousa Andrade (1982) segue a mesma lógica: “Formosa espádua a lua/Alveja nua,/E 

voa sobre os templos da cidade/Nos brancos muros se protejam sombras/(...) Opulenta 

da luz da divindade/(...) Da bela virgem...uma nuvem passa.” (MAIA, 2003, p. 172, 

grifo nosso). O poema “Soneto” de Álvares de Azevedo reforça a concepção de pureza 

e beleza da mulher branca: “Pálida, á luz da lâmpada sombria,/(...)Com a lua por noite 

embalsamada,/Entre as nuvens do amor ela dormia!” (AMARAL et al., 2003, p.136, 

grifo nosso).  

Contudo, vale a pena frisar, nenhum dos referidos autores, são definidos como 

obsessivos, neuróticos ou sequer narcísicos. Este posicionamento revela de forma 

significativa o comprometimento dos discursos com as ideologias mantenedoras do 

racismo, omitindo e deturpando a realidade na qual Cruz e Souza estava inserido e de 

que forma esta realidade influenciou sua obra poética; quando não comenta que mesmo 

após o período escravocrático, a parcela ínfima de negros que ascendia socialmente se 

deparava com uma cultura extremamente eurocêntrica considerada como verdade 

absoluta. Dessa forma, os autores eram compelidos à autonegação redundando em um 

solo infértil para o florescimento de uma arte genuinamente negra. 

Pode-se também refletir que atrelado a todos esses fatores ainda existiam as 

marcas deixadas pela escravidão, as quais decidiram o rumo da sociedade e afetaram os 

negros desde as formas mais concretas como questões econômicas, a fatores de ordem 

mais subjetiva, de caráter psicológico e cultural. Com base nessas informações, é 
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possível produzir outro tipo de análise que defina Cruz e Souza como poeta de 

ascendência diretamente africana, o qual através de sua obra poética buscou tensionar e 

contrapor as duas culturas, europeia e africana, com um brilhantismo inigualável. Uma 

definição de Cruz e Souza também poderia ser construída a partir de Damasceno 

quando afirma que: 

Seu simbolismo é de cores trágicas; o branco é o homem branco, o 

europeu, o cristianismo, a virtude, mas também a esterilidade, a 

frialdade, a neve mortífera. Negra é a volúpia, o pecado, o fetichismo, 

mas também a vida, a fertilidade, a força criadora e a dor. Da tensão 

entre as duas culturas nasce a força, a beleza e o brilho de sua obra 

que não encontrou muita compreensão em sua época. (1988, p.49) 

 

Infelizmente, Cruz e Souza não foi somente “incompreendido” em sua época, 

mas ainda na atualidade a maioria dos críticos e estudiosos revelam uma certa 

“dificuldade” ou até mesmo “desinteresse” em compreendê-lo ou ao menos vislumbrá-

lo como “a síntese de uma cultura negra que lutava por se afirmar no mundo dos 

brancos” (DAMASCENO, 1988, p. 49). Para Cuti, Cruz e Souza, “(...) por ser negro e 

experimentar na pele a violência racista, percebeu os ‘muros’, e legou para a história 

literária do nosso país o mais profundo mergulho na vivência interior do negro 

brasileiro: ‘O Emparedado’ (...)” (1985, p. 17). Por isso, em “Conversa com Cruz e 

Souza” a dicção é do respaldo, da paráfrase, da similitude e da aproximação ao invés da 

dicção de desautorização, da paródia, da diferença e do distanciamento geralmente 

frequente na intertextualidade produzida com textos canônicos. Por isso, a “Conversa 

com Cruz e Souza” se aproxima e reafirma a ideia de “Emparedado”, mas também 

ressalta o poder da palavra de romper “essa parede”, o poder do verso de “furar o cerco” 

e através dele reacender a luz de Cruz e Souza que passa a ser luz de uma coletividade 

que se identifica com o que relata “O emparedado”.   

Nesse sentido, vale reiterar que o discurso é um palco de manifestações 

ideológicas, principalmente quando gera poder. O poder gerado pelo discurso é aquele 

que tanto passa como verdadeiro como vincula saber, é o discurso do saber 

institucionalizado o que se enquadra singularmente no perfil do nosso objeto de análise. 

Todavia, talvez esses silenciamentos gerem ainda mais poder quando surgirem no mais 

contundente poema. Provavelmente a hierarquização de valores baseados em critérios 

raciais seja ainda mais perniciosa quando estiver sob a conotação de uma brilhante 

metáfora ou elíptica entre versos. As distorções ganharão maior intensidade quando 

construírem um pleonasmo. E, sem dúvidas, os estereótipos se cristalizarão com maior 
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eficácia quando combinados com rimas e incluídos nos enredos dos mais emocionantes 

romances. Portanto, será através de uma perspectiva dialética que vislumbraremos o 

estético e o ideológico nos trechos literários a serem analisados, não como fatores 

opostos, que se excluem, mas como elementos que se completam e que provocam 

“tensões do lirismo” através do recurso da metalinguagem, como uma “arma”, como um 

poema-ebó:  

 

 

Num poema-ebó 

     A palavra é a pemba 

A:PALAVRA:PEMBA:NO:POEMEBÓ: 

        [MAPEIA:UM:PONTO 

  no terreiro pontos são riscos 

    marcas de giz 

PONTOS.SÃO.RISCOS. – fundamento 

       fundam e a 

             f 

             u 

             n 

             d 

              a 

              m até a raiz 

numpoemebóapalvrapemba 

    funde guerra e abraço 

arrianopeito-roncó 

    pomba girando que só 

explodemdançasguerreriras 

    a palavra pemba facho 

éalegriamacumbeira 

é um imenso despacho. 

 

(Márcio Barbosa) 

(BARBOSA, 1992, p.64)  

 

Aproximar um poema de um ebó é uma forma de falar da sua magia, da sua 

força, de traçar seus “riscos”, suas marcas, seus traços como uma “dança guerreira” e 

dialogar com simbologias do culto dos orixás no Brasil; circular por palavras e 

simbologias do panteão africano além de reconhecer o terreiro como um espaço de 

poder. A linguagem enquanto discurso é interação e um modo de produção social. 

Nesse sentido, se articula com a sociedade entrando em consonância com peculiaridades 

do momento histórico, portanto, ela não é neutra, inerte ou “inocente (na medida em que 

está engajada numa intencionalidade)” (BRANDÃO, 1995, p.12) e tampouco natural. 
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Dessa forma, é o pódio das manifestações da ideologia. A linguagem é um elemento de 

mediação entre o homem e sua realidade, é também o lugar de conflito, de confronto de 

forças ideológicas. 

Segundo Heloisa Toller Gomes “Um dos traços distintivos da produção poética 

de Márcio Barbosa é o que chamamos de ‘dizer diversificado’” (2011, p. 309). Esse 

“dizer diversificado”, de acordo com a própria estudiosa, está no plano de inovações 

verbais e experimentalismos gráficos que extrapolam a ornamentação para incorporar-se 

à textualidade. A densidade conferida por esse fazer poético fica evidente no poema-

ebó, sobretudo no aspecto da inovação léxica e gráfica. O formato do texto poético e a 

estratégia de composição de palavras com base na aglutinação conferem um caráter 

transgressor de uma norma, ao passo em que propõe outras possibilidades do fazer 

poético, pois como ainda afirma Gomes “Muitos dos textos de Márcio Barbosa mesclam 

os gêneros, reinventam o léxico, brincam com o espaço visual da página impressa, a 

trabalharem a palavra poética (...)” (2011, p. 310). 

A estratégia de usar a poesia para questionar o seu próprio formato, a forma de 

produção transgredindo normas pré-estabelecidas e questionando modelos estéticos 

também é um recurso bastante utilizado, inclusive na literatura brasileira já reconhecida 

como cânone. Questionar a imposição ou repetição de um modelo para os versos 

também foi algo preponderantemente realizado pelos poetas modernistas. “Poética”, de 

Manuel Bandeira, ficou bastante conhecido pelo seu caráter contestatório que através da 

metalinguagem propôs os versos livres e uma outra forma de lirismo como libertação: 

 

  POÉTICA  

   

Estou farto do lirismo comedido  

Do lirismo bem comportado  

Do lirismo funcionário  

[público com livro de ponto  

[expediente protocolo  

[e manifestações  

[de apreço ao sr. diretor.  

 

Estou farto do lirismo  

[que pára e vai averiguar  

no dicionário o cunho  

[vernáculo de um vocábulo  

 

Abaixo os puristas  

Todas as palavras sobretudo 

[os barbarismos universais  

[Todas as construções  

sobretudo as sintaxes  

[de exceção  

Todos os ritmos  

[sobretudo os inumeráveis  

(...) 

Quero antes  

[o lirismo dos loucos  

O lirismo dos bêbados  

O lirismo difícil  

[e pungente dos bêbados  

O lirismo [dos clowns de Shakespeare  

 

– Não quero mais saber  

[do lirismo que não é libertação. 

(BANDEIRA, 1970) 
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Já em “Lirismo a Brasileira” o foco se desloca das estratégias e recursos do fazer 

poético para as manifestações, estratégias e recursos do racismo na sociedade. 

Diferentemente da metalinguagem presente no poema de Bandeira, o poema de Andréia 

Lisboa vale-se dos neologismos para denunciar e questionar o racismo veiculado em 

uma espécie de “Lirismo à brasileira”: 

 

LIRISMO À BRASILEIRA 

 

Estou farta do racismo internacional, 

Cibernético, 

  Cyber-genético, 

     Antiético. 

  Estou farta e enojada 

Da sórdida apologia à democracia sócio-racial. 

 

Sinto náuseas do discurso 

Lírico miscigênico-dissimulado, 

Com roupagens elegantes de iniquidade  

Dessa sociedade brutal.        Estou cansada da tragicomédia barata, 

   Travestida da perversidade, 

          De negrocídios no palanque mundial. 

Sinto ânsia da burgo-heresia,  

Abaixo as benesses branco-anônimas 

Da burguesia nacional, 

Nomeadamente disfarçadas, 

Permeadas de privilégios da globalização 

irracional. 

Estou farta!!!!Estais fartos desse fardo???  

 

(Andréia Lisboa) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2006, p.36) 

 

 

A ideia de libertação em “Lirismo à Brasileira” se aproxima mais do “lugar 

comum” associado à discriminação com base em um determinado pertencimento racial. 

Neste caso, a proposta não é apenas de emancipação e libertação dos versos em uma 

perspectiva estética que se reduz a imposição de métricas e rimas regulares, mas 

também de uma produção poética que ainda reproduz um padrão estético e cultural em 

consonância com a norma somática dominante. Consequentemente, a libertação 

sugerida no texto poético de Andréia Lisboa não se reduz aos versos, mas é estendida a 

libertação de uma sociedade com padrões historicamente racistas.  No próprio título, a 
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expressão “à brasileira” pode nos remeter ao racismo à brasileira
23

. Juntamente com a 

mudança temática há a mudança de gênero do eu poético: “Estou farta”, “Estou farto”.   

Entretanto, indubitavelmente, o tom de manifesto de “Poética” permanece em 

“Lirismo à Brasileira”. A ideia de protesto, discordância de uma prática social, permeia 

os dois poemas sendo que, mais uma vez, o poema negro estende sua denúncia ao não 

se limitar a fadiga de um único indivíduo na medida em que encerra-abrindo um 

possível diálogo com o leitor: “Estou farta!!!! Estais fartos desse fardo???”. Já o 

trocadilho entre lirismo e racismo faz uma analogia de quanto o lirismo reconhecido 

como cânone no Brasil ainda mantém estreitas relações com o racismo.  

Na maioria das vezes, como a expressão “à brasileira” sugere, esse racismo 

representado e reiteradamente disseminado através da literatura canônica se configura 

por uma perspectiva escamoteada, muitas vezes dúbia de uma produção que se intitula 

muito mais nacionalista do que racista ao buscar representar as três raças formadoras do 

Brasil pela perspectiva da mestiçagem e do mito de democracia racial. Pesquisador com 

afinco das relações raciais no Brasil, Kabenguele Munanga, assim como Abdias do 

Nascimento, coloca tais práticas no plano do genocídio. Ou seja, a miscigenação ao 

contrário do que pode se pensar, não aproxima nem tampouco iguala os brasileiros de 

diferentes origens raciais. Pelo contrário, a miscigenação diferencia e, sobretudo 

hierarquiza, criando o que Moore (2007) caracteriza como uma “ordem 

pigmentocrática”. Nesse sentido, cabe ainda ressaltar outra problemática que emerge da 

política de miscigenação no Brasil. O fato de vivermos em um país essencialmente 

multirracial levanta também a impressão de que as três raças formadoras do Brasil 

vivem em plena harmonia. 

 Esse processo de afirmação de uma perspectiva harmônica do ponto de vista 

racial no Brasil teve a partir das décadas de 1930 e 1940 uma elaboração intelectual. 

Após a evidente miscigenação e o fracasso das teorias raciais do século XIX, as teses 

sobre a inferioridade no negro, a degeneração do mestiço e a “limpeza racial” não se 

sustentavam a partir do momento que não se sanava os anseios da elite brasileira diante 

do quadro que viviam. Na esteira deste conflito, não haveria solução melhor do que 

                                                           
23

 Segundo Munanga (1999), o preconceito velado típico do racismo à brasileira — menos explícito que 

nos Estados Unidos — prejudica o processo de formação de consciência e mobilização da própria vítima; 

e para Moore (2007), que define o modelo de relações raciais na América Latina como pigmentocrático e 

clientelista, essa ordem racial pigmentocrática corresponde a consequência da política consciente de 

mestiçagem. 
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introduzir a “ideia” de que o Brasil vivia uma democracia racial. Segundo Gomes, “A 

democracia racial é uma corrente ideológica que pretende eliminar as distinções entre as 

“três raças” formadoras da sociedade brasileira (a negra, a índia e a branca), afirmando 

que existe entre elas união e igualdade” (1995, p. 61). Na verdade, a democracia racial 

compôs uma espécie de mito com objetivo de ocultar o pensamento racista brasileiro e 

deslegitimar a organização da luta antirracista.   

Sob o olhar de que as três raças formadoras do povo brasileiro não vivem em 

conflito, a necessidade de denunciar o racismo na sociedade brasileira perde sua 

legitimidade. A própria produção literária, pela perspectiva do mito de democracia 

racial, contemplaria os diversos setores da sociedade, em um movimento de salientar o 

perfil multiétnico da nação, porém silenciando as vozes dos oprimidos. Questionando 

essa suposta diversidade na sociedade no plano geral e na literatura consagrada no plano 

específico, a poesia negra brasileira também aborda personagens que figuram essa 

representação que se proclama democrática, mas que reitera estereótipos: 

 

O saci 

O Saci tinha duas pernas 

Uma dava passo africano 

Com os anos 

A cultura 

Fez a ruptura. 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 1978, p. 23) 

A associação do homem negro ao saci é um fenômeno bastante frequente na 

literatura. Segundo Silva, para se repensar o processo de reencontro da nação seria 

necessário repensar esse SER BRANCO tão presente na literatura Brasileira. Para tanto, 

afirma: precisaria se remover vários estereótipos como, por exemplo, o estereótipo 

ameaçador de figuras como a do Saci. O saci, de acordo com o autor, seria “Um garoto 

negro (supostamente um escravo rebelado) de uma perna só (...) que assusta os viajantes 

na área rural e rouba objetos (...), sobrevive no imaginário agrário do brasileiro, como 

ameaça e ao mesmo tempo, motivo de zombaria”. E reafirma: “(a expressão saci 

funciona como alcunha, com forte conotação pejorativa)” (2002, p.33).  

Porém, o poema de Cuti, no sentido de reverter estereótipos, através da ironia, 

ressignifica a imagem lendária do saci ao “criar” uma origem para a imagem do saci ter 

sido construída tradicionalmente com uma só perna. Nesta poética, o motivo da 
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mutilação do personagem negro seria o fato de uma das pernas dar passos africanos. A 

referida afirmativa põe a mutilação na esfera de uma dicção racista e genocida. Em 

consonância com o poema “Discurso de um crítico literário”, os versos de Luiz da Silva 

Cuti utilizam a imagem do saci como metonímia para o eurocentrismo da Literatura 

reconhecida como cânone no Brasil e aponta como outras representações que se afastam 

desse perfil foram historicamente silenciadas ou mesmo extirpadas. Essa reflexão 

remete mais uma vez, através da metalinguagem, ao questionamento dos diferentes 

“modos” de fazer poesia e consequentemente de legitimá-la ou não como tal: 

 

Procura da Poesia 

Não faças versos sobre acontecimentos. 

Não há criação nem morte perante a poesia. 

Diante dela, a vida é um sol estático, 

não aquece nem ilumina. 

As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. 

Não faças poesia com o corpo, 

esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. 

 

Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro 

são indiferentes. 

Nem me reveles teus sentimentos, 

que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. 

O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. 

 

Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. 

O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas. 

Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. 

 

O canto não é a natureza 

nem os homens em sociedade. 

Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. 

A poesia (não tires poesia das coisas) 

elide sujeito e objeto. 

 

Não dramatizes, não invoques, 

não indagues. Não percas tempo em mentir. 

Não te aborreças. 

Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, 

vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família 

desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável. 

 

Não recomponhas 

tua sepultada e merencória infância. 

Não osciles entre o espelho e a 

memória em dissipação. 

Que se dissipou, não era poesia. 

Que se partiu, cristal não era. 
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Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los. 

Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam. 

Espera que cada um se realize e consume 

com seu poder de palavra 

e seu poder de silêncio. 

Não forces o poema a desprender-se do limbo. 

Não colhas no chão o poema que se perdeu. 

Não adules o poema. Aceita-o 

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada 

no espaço. 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

 

Repara: 

ermas de melodia e conceito 

elas se refugiaram na noite, as palavras. 

Ainda úmidas e impregnadas de sono, 

rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. 

(ANDRADE, 2002, p. 11) 

 

O texto de Drummond fala sobre a arte de fazer poesia caracterizando o que faz 

parte desse mundo das palavras, o que não faz e, consequentemente, o que pode ser 

considerado ou não poesia. Utilizando versos livres e brancos, o recurso da 

metalinguagem e um tom imperativo, o eu poético recria normas para a poesia e 

subjetivamente ordena como fazê-la. Afastando-se dessa imperatividade, identificamos 

o poema “Ao pé do ouvido” que através de uma dicção combativa parodia o poema 

anterior e propõe, ao passo em que justifica sua outra forma de produção poética: 

 

Ao pé do ouvido 

 

se pudesse silenciar-me 

frente a acontecimentos 

silenciaria 

mas todos os dias melancolicamente aconteço. 

se pudesse dizer diariamente 

não a sentimentos 

diria 

mas todos os dias absurdamente amanheço. 
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digo não à cidade, deixo-a em paz 

mas todos os dias revelo-me equívoco 

diante de seus ecos. 

“… não tires poesia das coisas 

elide sujeito e objeto…” 

grita Drummond, 

mas todos os dias dramatizo, 

invoco, 

indago, 

aborreço, 

e minto, 

minto muito 

ouvinte no reino silencioso da palavra 

que não me quer Surda. 

 

(Jussara Santos) 

(SANTOS, 2015) 

 

O texto poético de Jussara Santos rasura a concepção de produção poética de “A 

procura da poesia”. Ao invés de reforçar a idéia de descentramento do sujeito durante a 

escrita, o eu lírico de “Ao pé do ouvido” sugere e ironiza a inviabilidade de afastamento 

e silenciamento. Partindo de um contexto diferente de uma escrita consagrada, ou seja, 

dentro de um contexto de uma escrita que ainda insiste em ser lida, publicada, de uma 

voz que ainda insiste em ser ouvida e sobretudo de uma realidade que urge ser 

denunciada, “Ao pé do ouvido”, afirma que “acontece” todos os dias e esse “acontecer” 

é a representação do ser que ainda luta para ser respeitado e que por isso não pode se 

calar. Essa contextualização de necessidades de temáticas e estéticas diferentes 

ressignifica ou reivindica o repensar da concepção de poesia. 

Para Oliveira, na elaboração de uma identidade que se afasta do mito de 

passividade e cristalização de estereótipos, “(...) entram em cena, no projeto literário de 

Jussara Santos, portanto, a celebração do orgulho étnico e ancestral, além de destacar as 

demandas do presente e reivindicar novos padrões de relacionamento e representação” 

(2011, p.425).  Dialogar de forma paródica com o cânone é um modo de reivindicar e 

produzir novos padrões, inclusive de relação com as produções literárias consagradas. 

Somado a isto, podemos entender que a afirmação de outra forma de fazer poesia, 

negando o tom imperativo do poema antecessor, é também uma estratégia de trazer para 

a discussão as demandas atuais da produção literária na contemporaneidade, bem como 

estabelecer novos padrões de representação da literatura e comunidade negra. 
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 Diferente do que recomenda o poema de Drummond, o eu poético de “Ao pé do 

ouvido” “dramatiza”, “invoca”, “indaga”, “aborrece”, “mente” e, sobretudo, ouve, se 

nega a ser surda e consequentemente muda. Ouve e mostra que tem ouvidos e voz e que 

pode produzir uma outra poética que não se encaixa nos padrões estabelecidos no 

poema de Drummond. Esse fazer poético que se afirma como diverso, que interroga, 

questiona, parodia o cânone  por meio da intertextualidade, e procura reverter 

hierarquias estéticas na medida em que se mostra consciente de si, valoriza formas 

outras de fazer poesia a partir da metalinguagem o que também produziu ecos na obra 

de Solano Trindade: 

 

Canto Dos Palmares 

 

Eu canto aos Palmares 

sem inveja de Virgílio, de Homero 

e de Camões 

porque o meu canto  

é o grito de uma raça  

em plena luta pela liberdade!  

 

Há batidas fortes  

de bombos e atabaques 

(...) 

Eu canto aos Palmares  

odiando opressores  

de todos os povos  

de todas as raças  

de mão fechada 

contra todas as tiranias!  

 

(Solano Trindade) 

(TRINDADE, 1981, p. 23) 
 

 Nesse excerto, Trindade produz um discurso metalinguístico que ressalta a 

importância de uma escrita de si, que ao mesmo tempo se configura como uma escrita 

coletiva. Posicionando-se como porta-voz de seu povo o poeta Solano Trindade 

empunha as palavras como armas “contra todas as tiranias”. Ao conceder uma entrevista 

a Charles Rowell, na revista Callallo, o poeta e pesquisador Jônatas Conceição (1995), 

ressaltou a importância do escritor negro colocar a si mesmo e a sua produção poética 

como porta-voz da comunidade à qual pertence. Segundo o autor, no momento em que 

o poeta negro e militante assume-se como porta-voz dos anseios e questionamentos do 

seu povo, consequentemente, a sua obra é transformada também em veículo de denúncia 

da opressão e reivindicação de direitos.   
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  Esse assumir-se porta-voz dos anseios de seu povo é evidenciado no poema em 

análise de Trindade. Entretanto, também é salutar o modo como utiliza a 

intertextualidade, a referência a autores do cânone, “Virgílio”, “Homero” e “Camões”, 

que tiveram como principal e notoriamente reconhecidas produções que pertencem ao 

estilo épico. De tal modo, a subjetividade do texto de Solano Trindade aponta para uma 

aproximação no que se refere à concepção de “canto”, de produção de uma epopeia e ao 

mesmo tempo se distancia e se afirma como autônoma, quando ressalta a inexistência de 

uma “inveja” e define seu canto como “o grito de uma raça em plena luta pela 

liberdade!”. Esse poema de Solano Trindade é hoje, inclusive, reconhecido por outros 

escritores como motivação, parâmetro ou até mesmo inspiração de uma produção 

poética negra. Se por um lado Solano Trindade recorreu a autores canônicos, ainda que 

tenha sido para dizer que não os invejava e construía seu próprio canto, outros poetas 

negros recorrem à sua poesia no sentido de legitimá-la e dar continuidade ao seu fazer 

poético. Esse diálogo que se revela reconhecedor da obra de Solano Trindade é evidente 

no poema a seguir, que se coloca como possível continuidade dessa escrita negra já 

então produzida. 

 

Vento forte-poesia 

 

Hoje me falta o verso 

como falta pão e farinha 

Na mesa do meu irmão. 

Meu estômago poético ronca 

Dá nó a tripa da inspiração 

Uns com tanto e outros sem saber como. 

Vou gritar pelo velho Trindade 

Quero alguma imaginação pra beber 

Algo que aplaque esse miserê... 

Poético sim... Por que não? 

Ele sempre teve 

Em cada caracol de sua carapinha 

Um verso, uma ilusão espalhada: 

Pelas barbas, nos cabelos do sovaco... 

Até nos arames pubianos 

É... até lá tinham versos pendurados 

Me acode, Véio! 

Agora e na hora de qualquer papel em branco 

E depois, vai ser poeta assim na casa d’Osanlá) 

 

(Lepê Correia) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 1998, p.92) 
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O título do poema de Lepê Correia inicia com a subjetividade da palavra vento. 

A analogia entre vento e poesia remete a ideia de movimento, o que está relacionado 

com a ideia de mudança e descontinuidade que perpassa pela intertextualidade dos 

poemas negros aqui analisados. O vento que neste texto ainda recebe a caracterização de 

forte é aquele que movimenta objetos, plantas, que carrega folhas, transporta sementes. 

Assim também é a poesia que caracteriza o movimento de uma escrita de um povo, que 

transporta e germina ideias. Em seguida, a analogia se constitui entre poesia e comida. 

A poesia que alimenta ideias, lutas, imaginação é comparada a necessidade básica do 

ato de comer. A poesia, pão que alimenta a mente, a memória e a história de um povo, 

falta neste momento ao eu poético – “Meu estômago poético ronca/ Dá nó a tripa da 

inspiração”. 

 A aproximação entre pão e poesia é feita também no sentido de aproximar a 

poesia do leitor, de sua realidade para que o texto possa ser completado por quem o lê 

também a partir de sua perspectiva. Ou seja, compreendendo o texto artístico como um 

ponto de interseção entre o leitor e o escritor, é importante considerar também o lugar 

reservado ao receptor com o intuito de identificar as necessidades e as categorias 

receptivas do referido público-alvo. A estética da recepção constitui um dos arcabouços 

teóricos mais recomendáveis para apontar alternativas de diálogo com o receptor e o 

processo de interpretação pessoal. No caso da literatura negra, essas considerações 

tornam-se relevantes na medida que essas produções poéticas, também denominadas de 

literaturas de minorias, apresentam marcadores linguísticos e temáticos identificados 

com uma proposta de representação coletiva que inclusive inclui o leitor em potencial 

que seria representado pela mesma.  

De acordo com Weis-Bomfim, a obra poética de Lepê Correia parte “da primeira 

pessoa, de um ‘eu’ idêntico com o autor que articula claramente as posições dele. 

Através de formulações frequentes como ‘meu povo’ ou ‘nós’, estabelece-se uma 

comunicação com os leitores negros, que são o seu público-alvo primordial” (WEIS-

BOMFIM, 2011, p.136). Essa representação construída juntamente com o leitor está 

ligada ao processo de afirmação de uma identidade que se traduz também a partir do 

escritor que se identifica como parte de um segmento e de um leitor que reconhece e 

interpreta as informações trazidas pelo texto, de acordo com suas condições particulares 

de recepção, realizando analogias entre o texto e suas experiências pessoais, através do 
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que Jauss definiu como katharsis.
24

 (JAUSS, 1979). No caso da literatura negra 

especificamente, assim como ocorre com as literaturas de minorias em sentido mais 

amplo, a importância da estética da recepção está na perspectiva de ligação identitária 

entre o escritor, o texto e o leitor. Os três estão ligados por um processo de 

representação pautado na afirmação de uma identidade e anseios comuns.  

Outra questão a ser levantada sobre esse aspecto é o intuito de ressaltar a 

importância da poesia como representação e porta-voz de um povo ao qual falta o pão. 

Conforme escreveu De Paula (1982) “O meu poema não basta./Não leva o pão à 

mesa;/Não constrói a moradia. (...)/Bem sei, o meu poema não basta,/Mas ai do 

povo/Que não tem seus cantores!”. Por sua vez, o eu poético de “Vento forte-poesia” 

afirma: “Hoje me falta o verso/como falta pão e farinha/Na mesa do meu irmão.”, e essa 

comparação do verso com o pão e a farinha demonstra a relevância da poesia, 

dimensiona o seu status de fundamental para a existência de um povo.  

Para “sanar” a falta de pão/poesia o eu poético recorre a Solano Trindade.  Tal 

invocação revela o reconhecimento da importância da produção poética do referido 

autor, o qual, segundo o próprio Lepê Correia (1993), procura se aproximar tanto no 

aspecto do compromisso social da poesia como no uso da linguagem. Além dos seus 

textos, sua capacidade de inspiração, outros aspectos do autor Solano Trindade são 

valorizados como, por exemplo, o cabelo. Descrito como “caracol de sua carapinha”, o 

cabelo de Solano Trindade é elogiado e recebe a delimitação de espaço propício para a 

produtividade e a imaginação. A valorização do cabelo crespo como símbolo de 

resistência carregado de valores positivos é também uma estratégia de reversão de 

padrões estabelecidos dentro de um fenótipo compatível com povos de ascendência 

europeia. Desta forma, todos os pelos do autor homenageado ganham significado e 

respaldo, até mesmo os pubianos. 

Na sequência, o apelo do eu poético assume um tom mais paródico quando 

produz intertextualidade com o texto ligado à religiosidade judaico-cristã, o “Pai 

Nosso”. No final do poema de Lepê Correia a invocação não é feita ao “Pai nosso que 

estás nos céus”, mas a um escritor que é referência para a poética negra e que é 

chamado irreverentemente neste caso de “Véio!”. A intertextualidade implícita com o 

                                                           
24

 Segundo o autor, “Designa-se por katharsis (...) aquele prazer dos afetos provocados pelo discurso ou 

pela poesia, capaz de conduzir o ouvinte e o espectador tanto à transformação de suas convicções, quanto 

à liberação de sua psique”. (JAUSS, 1979, p.81). 
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“Pai nosso” surge no verso “Agora e na hora de qualquer papel em branco” que 

substitui a palavra morte por “papel em branco” que representa a ausência de ideias, 

inspiração e consequentemente poesia. No desfecho, distanciando-se da tradição a qual 

pertence a oração “Pai nosso”, aparece, sugestivamente, uma divindade pertencente a 

tradição africana “Osanlá” como possível explicação para a referendada produção a 

produção poética. 

Obviamente, legitimar a produtividade de um autor negro que inscreve em seu 

texto uma identidade afinada com a simbologia africana e afro-brasileira é uma 

estratégia de reforçar as “trincheiras” na “luta” contra a ideia de cânone único e a 

constante disseminação e representação de estereótipos ligados à população negra. A 

“arma” da palavra versificada entra em ação neste caso a partir de uma perspectiva de 

combate que consiste mais em afirmar um discurso ao invés de negar outro. Contudo, 

ainda há a necessidade de produção de textos poéticos que questionem, neguem e 

problematizem a escrita de autores consagrados que representam de forma pejorativa e 

distorcida a história, a memória e o fenótipo da população negra brasileira. Essa 

necessidade decorre do fato de ainda existir um número significativo de produções 

literárias que veiculam o racismo e que prosseguem consagradas pelas instâncias 

legitimadoras. Questionar tais obras bem como os processos de legitimação é construir 

um contexto no qual é possível um recontar da história, da memória e da literatura nas 

quais a população negra assume a condição de sujeito:  

 

Negrinha 

 

Li um conto de Lobato 

Que muito me entristeceu... 

Negrinha, remanescente 

Da era triste em que viveu 

 (...) 

E se lhe dava por troça 

Um boneco, o segurava 

Com certo medo, e com o espanto 

Nos grandes olhos o olhava. 

Esse conto tem um pouco 

Do viver desventuroso 

Meu. Deus é pai, porém, quando 

Num abraço afetuoso 

Prendo a Dictinha, duvido, 

Que seja tão generoso!... 

 

(Lino Guedes) 

(GUEDES, 1938, p.13) 
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O poema de Lino Guedes, “Negrinha”, recebeu o mesmo título do conto de 

Monteiro Lobato. Logo nos versos iniciais o eu lírico afirma a leitura do conto anterior 

e seu desconforto diante dessa experiência. Em seguida, fica explícito que o que gerou 

tal incômodo foi a forma como é representada a criança negra, que inclusive não possui 

nome e é apenas chamada de “Negrinha”. A personagem “Negrinha” é o protótipo do 

mito de subserviência e passividade da população negra. Descrita a partir de adjetivos 

grosseiros e animalizadores como: “pestinha”, “diabo”, “coruja”, “barata descascada”, 

“bruxa”, “pata choca”, “pinto gorado”, “mosca morta”, “sujeira”, “bisca”, “trapo”, 

“cachorrinha”, “coisa ruim” e “bubônica”.  

 Assim, o poema de Lino Guedes rasura o texto de Lobato ao nomear uma 

personagem negra como título do seu livro de poemas, Dictinha. A opção por versos em 

redondilha maior indicam a identidade com a cultura popular e a intenção de valorizar a 

sua ancestralidade baseada na cultura oral. O poema “Negrinha”, diferente do conto, se 

afasta da representação pejorativa da personagem negra, humaniza a personagem 

Dictinha e questiona a generosidade que foi ironicamente atribuída ao escritor Monteiro 

Lobato em relação a população afro-brasileira: “Num abraço afetuoso/Prendo a 

Dictinha, duvido,/Que seja tão generoso!...”. 

 Segundo Fanon uma das principais técnicas de sustentação e propagação do 

racismo, consiste no ato de não somente “esvaziar” o cérebro da população oprimida, 

mas principalmente distorcer, desfigurar e destruir a história dessa população. Para o 

pesquisador, “(...) ao colonialismo não basta encerrar o povo em suas malhas, esvaziar o 

cérebro colonizado de toda forma e todo conteúdo. Por uma espécie de perversão da 

lógica, ele se orienta para o passado do povo oprimido, deforma-o, desfigura-o, 

aniquila-o.” (1979, p. 175). Cristalizar a imagem negativa, que remete à sujeira, 

maldade, doenças, feiura e passividade é uma forma de desfigurar o passado da 

população negra. Em consonância com as peculiaridades que o gênero acrescenta às 

discriminações baseadas na raça, esse tipo de representação distorcida ocorre ainda com 

mais frequência com as representações de mulheres negras presentes na Literatura 

reconhecida como cânone no Brasil. Baseado nisto, um dos pontos de fissura 

operacionalizados constantemente pela produção poética negra se dá no sentido de 

reverter e construir outra memória literária da mulher negra no Brasil. 
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4.2 A MULHER NEGRA VAI À LUTA 

Outras Fulôs, Irenes e Marias entram na disputa 

 

Apesar de alguns avanços, a condição da mulher negra em nossa sociedade ainda 

se constitui em um prolongamento do período escravocrático. Triplamente 

marginalizada, por ser mulher, negra e no geral pobre, a mulher negra brasileira ainda 

sofre, de forma mais intensa que o homem negro, as consequências da escravidão. 

Situada na base da pirâmide sócio-econômica, a mulher negra brasileira ainda tem 

pouco acesso à saúde, educação e trabalho formal e consequentemente está, em sua 

maioria, excluída dos espaços de poder. Somado a tudo isto, a pobreza e a 

marginalidade a qual é submetida a mulher negra brasileira reforçam o estigma do 

preconceito e da inferiorização, fazendo-a carregar sobre sua imagem todos os 

estereótipos que lhe foram atribuídos desde a escravidão até a contemporaneidade
25

. 

 Em Mulheres marcadas: literatura, gênero, etnicidade, o pesquisador e 

professor Eduardo de Assis Duarte ressalta como a condição de “corpo disponível” 

marca a representação da mulher negra na literatura brasileira reconhecida como 

cânone. No sentido de identificar a variedade estereótipos atribuídos à representação da 

mulher negra na literatura brasileira, Duarte cita diversas obras e personagens como as 

mulatas das poesias satíricas e burlescas de Gregório de Matos, a mulata “Vidinha” em 

Memórias de um sargento de milícias, “Rita Bahiana e Bertoleza” em O cortiço, 

“Gabriela, Tereza Batista e Tieta do Agreste” na obra de Jorge Amado, entre outros. 

Nessas obras analisadas por Duarte a mulher negra é representada como “(...) animal 

erótico por excelência, desprovida de razão ou sensibilidade mais acuradas, confinada 

ao império dos sentidos e às artimanhas e trejeitos da sedução.”. Somado a isto “Via de 

regra desgarrada da família, sem pai nem mãe, e destinada ao prazer isento de 

compromissos, a mulata construída pela literatura brasileira tem sua configuração 

marcada pelo signo da mulier fornicaria (...)” (2009, p. 6-7).  

Nesse sentido, sendo a Literatura também um espaço de produção ou 

representação de uma realidade, das tensões e das problemáticas de uma determinada 

sociedade, podemos analisar que a literatura brasileira tem omitido ou representado de 

forma negativa a imagem da mulher negra.  A representação da mulher negra na 

literatura brasileira reconhecida como cânone tem sido construída de forma análoga à 

                                                           
25

 Cf. BASTIDE, 1973. BRITO, 1995. BRITO, 2003. 
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escravidão, dentro de estereótipos animalizadores, a partir de um corpo promíscuo e 

uma mente subserviente. A imagem da mulher negra que será ilustrada através dos 

trechos literários canônicos a seguir é também carregada dos estereótipos que lhes 

foram atribuídos ao longo da história como a animalização, demonização, sexualidade 

exacerbada e submissão:  

 

Essa negra Fulô 
Ora, se deu que chegou 

(isso já faz muito tempo) 

no banguê dum meu avô 

uma negra bonitinha 

chamada negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô! Ó Fulô! 

(Era a fala da Sinhá) 

Vai forrar a minha cama, 

pentear os meus cabelos, 

vem ajudar a tirar 

a minha roupa, Fulô! 

 

Essa negra Fulô! 

 

Essa negrinha Fulô 

ficou logo pra mucama, 

para vigiar a Sinhá 

pra engomar pro Sinhô! 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

(...) 

Fulô? Ó Fulo? 

(Era a fala da Sinhá 

chamando a negra Fulô.) 

Cadê meu frasco de cheiro que teu Sinhô me mandou? 

 

Ah! foi você que roubou! 

Ah! foi você que roubou! 

 

O Sinhô foi ver a negra 

levar couro do feitor. 

A negra tirou a roupa. 

O Sinhô disse: Fulô! 

(A vista se escureceu 

que nem a negra Fulô.) 
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Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô Ó Fulô? 

Cadê meu lenço de rendas 

cadê meu cinto, meu broche, 

cadê meu terço de ouro 

que teu Sinhô me mandou? 

Ah! Foi você que roubou. 

Ah! Foi você que roubou. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

O Sinhô foi açoitar 

sozinho a negra Fulô. 

A negra tirou a saia 

e tirou o cabeção, 

de dentro dele pulou 

nuinha a negra Fulô. 

 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

Ó Fulô? Ó Fulô? 

Cadê, cadê teu Sinhô 

que nosso Senhor me mandou? 

ah! foi você que roubou, 

foi você, negra Fulô? 

 

(Jorge de Lima) 

 (LIMA, 1980, p.17) 

 

 Para Duarte, no universo de construção de uma imagem negativa da mulher 

negra na literatura brasileira hegemônica é perfeitamente evidenciada a “(...) figura da 

mucama, termo que em sua origem quimbundo significa ‘amásia escrava’. A casa 

grande a acolhe como cria – isto é, companhia e criada das sinhás e de suas filhas, ama 

de leite e demais funções domésticas”. No entanto, ainda segundo o pesquisador, “(...) a 

verdade histórica da miscigenação reforça a etimologia da palavra, bem como o ditado 

‘popular’ que confina a mulata ao serralho do senhor” (2009, p.11).  

Neste poema de Jorge de Lima a mulher negra é representada em consonância com a 

visão da ideologia dominante e da representação etimológica da palavra mucama. A 

negra Fulô além de ser descrita como serviçal, é fortemente marcada pelo estereótipo de 

ladra e de sensualidade. Nestes versos a mulher negra expõe e oferece seu corpo de 

forma consciente e lasciva ao senhor. Esse perfil da mulher negra super sexualizada é 

uma imagem reiterada em outras obras consideradas como cânones no Brasil e que 
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representam a mulher negra “ancorada nas imagens de seu passado escravo, de corpo-

procriação e/ou corpo-objeto de prazer do macho senhor (...). Outras personagens 

negras como Rita Baiana, Gabriela não são construídas como mulheres que geram 

descendência” (EVARISTO, 2005, p. 201). Ainda para a pesquisadora e escritora 

Conceição Evaristo de Brito, uma análise do imaginário sobre a mulher na cultura 

ocidental “(...) constrói-se na dialética do bem e do mal, do anjo e do demônio, cujas 

figuras símbolos são Eva e Maria; e que o corpo da mulher se salva pela maternidade, a 

ausência de tal representação para a mulher negra acaba por fixá-la no lugar de um mal 

não redimido. (2005, p. 202). 

Na mesma linha, Duarte também chama a atenção para a representação da mulher 

negra como objeto sexual construída como estratégia de negar a descendência e, 

portanto, seu histórico de luta e resistência. Sobre isso, afirma que o fato dessa 

representação “(...) tão centrada no corpo de pele escura esculpido em cada detalhe para 

o prazer carnal” deixa evidenciado “(...) um sutil aleijão biológico: a infertilidade que, 

de modo sub-reptício, implica em abalar a própria ideia de afrodescendência.” (2009, 

p.7). Então, podemos afirmar que a negra Fulô representa a mulher negra do período 

escravocrático que tinha certas “regalias” uma vez que era considerada escrava para o 

serviço doméstico, “ficou logo pra mucama”, afinal, era “uma negra bonitinha”, mas 

que serve como objeto sexual tendo sua história, sua descendência e sua memória de 

luta e resistência silenciadas. 

 A negra Fulô cumpre com todas suas obrigações de escrava doméstica até o 

momento que a Sinhá passa a acusá-la de ter roubado alguns de seus pertences. Um dos 

pontos mais relevantes do poema, tendo em vista a proposta desta análise, é quando a 

negra Fulô no momento de ser castigada tanto pelo feitor quanto pelo Sinhô se despiu - 

“tirou a saia e tirou o cabeção”, - e se insinuou “de dentro dele pulou nuinha a negra 

Fulô.” Neste poema não é o senhor que transforma a mucama em objeto sexual, pelo 

contrário, é a própria negra Fulô que se oferece e se insinua. Em contrapartida à atitude 

da escrava, o Sinhô ao se deparar pela primeira vez com a nudez da mucama se 

espantou chegando a sentir-se mal, “A negra tirou a roupa. O Sinhô disse: Fulô! (A vista 

se escureceu que nem a negra Fulô.)”. Esse tipo de representação da mulher negra se 

aproxima do que pretendeu descrever o pesquisador Gilberto Freyre em Casa Grande e 

Senzala, publicado na década de 1930, obra na qual propõe a relação harmônica e 

afetiva entre brancos, negros e índios.   



142 
 

 

 

   Um dos momentos em que seu olhar de “senhor patriarcal” se revela com maior 

perversidade, e que ocorre de forma semelhante no poema “Essa negra Fulô”, se 

constitui em sua tentativa de analisar a mulher negra e indígena. A análise do papel de 

ambas é reduzida à mera reprodução sexual e/ou sensualidade exacerbada e exótica. A 

partir da análise de Freyre nenhum estupro ou abuso contra a mulher negra é 

considerado: pela sua descrição tudo ocorria na mais perfeita harmonia para a satisfação 

e contentamento de ambas as partes. Segundo ele, “O que a negra da senzala fez foi 

facilitar a depravação com a sua docilidade de escrava, abrindo as pernas ao primeiro 

desejo do sinhô moço.” E reitera incluindo também a figura da mulata: “(...) Ninguém 

nega que a negra ou a mulata tenha contribuído para a precoce depravação do menino 

branco de classe senhoril (...)” (1989, p.373-374). É nessa perspectiva que a 

representação da negra Fulô inverte os papéis colocando o homem branco na condição 

de vítima enquanto a mulher negra passa a ser o algoz que insere a depravação na 

família branca.  

Tanto na obra de Freyre quanto no poema de Jorge de Lima é perceptível a 

inexistência de uma relação dialética. A figura da mulher negra como símbolo de 

resistência desaparece para dar ênfase a sua representação como permissiva e erótica. 

Obviamente essa construção se dá com o objetivo de mascarar a violência 

preponderante no sentido de propagar a imagem de uma relação baseada na 

“afetividade” e, portanto, sustentar as bases do mito de democracia racial.  Neste caso, 

podemos afirmar que o mito de democracia racial, ao tentar escamotear o suposto 

conflito, dá seguimento à perpetuação de estereótipos. No desfecho do poema em 

análise, por exemplo, há a reiteração da figura de negra Fulô como ladra que não só 

roubou o “frasco de cheiro”, o “lenço de rendas”, o “cinto”, o “broche” e etc., mas 

também o esposo da Sinhá: “Cadê, cadê teu Sinhô que nosso Senhor me mandou? ah! 

foi você que roubou”.  

Sendo assim, a negra Fulô não representa a mulher negra do período 

escravocrático que era violentada pelo senhor. Na realidade, ela mesma oferece seu 

corpo como troca pela isenção dos castigos. Essa prática pode até ser vista como uma 

estratégia de isenção dos castigos, mas sem dúvida representa uma estratégia que de 

forma alguma enaltece, pelo contrário, deprecia e reforça o corpo da mulher negra como 

objeto e os diversos estereótipos que a circundam inclusive o da servilidade. É 
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perceptível também, como é marcado o distanciamento do sujeito-lírico através do 

pronome demonstrativo “Essa” que sempre precede “Negra Fulô”. 

No entanto, podemos perceber também, que, nas últimas décadas, uma literatura 

que caminha na contramão da ideologia dominante vem sendo produzida. Obras e 

poesias que revertem estereótipos e retiram a mulher negra da condição de objeto para a 

condição de sujeito têm sido produzidas ultimamente em maior proporção
26

. O próprio 

Duarte, no mesmo artigo supracitado, recorrendo à obras como Úrsula de Maria 

Firmina dos Reis, Trovas burlescas de Getulino de Luís Gama e à produção poética de 

autoras negras como Evaristo de Brito, afirma que “Será preciso, então, ir aos escritos 

de autoras e autores afro-brasileiros a fim de encontrarmos a superação dessa secular 

estereotipia (2009, p.13). Ou seja, outras formas de representação da mulher negra 

passam a entrar na disputa discursiva através de poemas negros que provocam a 

reflexão, instituem outras histórias e memórias através de versos que geram o conflito, 

rasuram outros poemas, provocam ranhuras em poemas como “Essa negra Fulô”. 

Na contramão do discurso literário que coloca o negro e a negra como objetos, 

emergem as narrativas que contribuem para a rasura desse tipo de representação, 

colocando então personagem, narrador e sujeito poético como sujeitos que afirmam sua 

identidade negra e buscam contar sua própria história. Desse tipo de produção poética 

pode-se destacar a constante discursiva paródica que se afirma como uma 

intertextualidade que privilegia a diferença, o distanciamento, a rasura e o conflito. O 

poema “Outra Negra Fulô”, de Oliveira Silveira constitui com o poema de Jorge de 

Lima a intertextualidade que ao mesmo tempo em que dialoga também nega, ou seja, ao 

passo em que rememora, esquece; reconstrói as fronteiras do dito e o não-dito 

colocando em evidência as múltiplas possibilidades de contar outras histórias, lembrar 

outras memórias e legitimar outras representações: 

 

Outra Negra Fulô 

 

Outra Negra Fulô 

O sinhô foi açoitar 

a outra nega Fulô 

- ou será que era a mesma? 

A nega tirou a saia 

a blusa e se pelou 
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 Cf. DUARTE; DUARTE; BEZERRA 2002.  
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O sinhô ficou tarado, 

largou o relho e se engraçou. 

A nega em vez de deitar 

pegou um pau e sampou 

nas guampas do sinhô. 

- Essa nega Fulô! 

Esta nossa Fulô!, 

dizia intimamente satisfeito 

o velho pai João 

pra escândalo do bom Jorge de Lima, 

seminegro e cristão. 

E a mãe-preta chegou bem cretina 

fingindo uma dor no coração. 

- Fulô! Fulô! Ó Fulô! 

A sinhá burra e besta perguntava 

onde é que tava o sinhô 

que o diabo lhe mandou. 

- Ah, foi você que matou! 

- É sim, fui eu que matou – 

disse bem longe a Fulô 

pro seu nego, que levou 

ela pro mato, e com ele 

aí sim ela deitou. 

Essa nega Fulô!Essa nega Fulô!  

 

(Oliveira Silveira)  

(RIBEIRO; BARBOSA,1988, p. 56-57).  

 

“Outra negra Fulô” parodia, e como propõe Deleuze (1974) ao discorrer sobre 

Platão e o simulacro, não inverte, mas reverte os estereótipos ligados a mulher negra 

presentes no poema “Essa negra Fulô”. Operando um modelo sob rasura, o poema de 

Oliveira Silveira questiona inclusive a existência de “Essa negra Fulô”. A relação 

intertextual, segundo alguns autores
27

, precisa ser destacada por relacionar um texto 

concreto com a memória textual coletiva, a memória de um grupo ou de um indivíduo 

específico. Diferente de “Essa negra Fulô”, a qual o próprio pronome “essa” caracteriza 

o distanciamento, “A Outra negra Fulô” não somente é “outra” mas também a “nossa” 

Fulô, ou seja, faz parte de uma memória coletiva, de personagens como o Pai João, a 

mãe preta e o eu poético que se reconhecem como povo e se auxiliam por uma 

identificação identitária.  

                                                           

27
 A esse respeito ver: KOCH& TRAVAGLIA, 1989; BENTES; CAVALCANTE, 2008;  MATEUS, 

2003. 
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 Ricoeur (2007), ao articular memória com esquecimento, propõe o que 

denomina de três tipologias de usos e abusos da memória dentre as quais destacamos a 

memória manipulada. Segundo Ricoeur, a memória manipulada é possível como 

narrativa representando um passado histórico. De tal modo, a memória manipulada 

seria um abuso, uma estratégia de esquecimento, silenciamento intencional da narrativa. 

Pode-se perceber como o poema de Jorge de Lima se coloca não somente ao lado da 

continuidade e da ideologia dominante como também da manipulação e silenciamento 

intencional das memórias de luta e resistência da população negra.  

 Em contrapartida, o poema de Oliveira Silveira se posiciona ao lado da 

descontinuidade, da contra-ideologia, do lembrar dessas memórias. A “Outra negra 

Fulô” reverte o estereótipo da mulher negra promíscua, bem como do mito de 

passividade da população negra. A outra negra Fulô é representada como personagem 

de uma memória coletiva em um texto poético no qual o sujeito poético se reconhece 

como negro e como parte dessa história, desse poema-narrativo e dessa genealogia da 

memória. Nessa perspectiva são apresentadas estratégias de luta e resistência das 

comunidades negras brasileiras no período da escravidão, bem como o desenvolvimento 

de suas lógicas de solidariedade.  

 A capacidade de reação diante da eminência de ser agredida e as inversões de 

palavras determinantes para o tom paródico do texto também merecem destaque. A 

substituição de palavras como “Essa negra” e “Cadê o teu Sinhô que nosso Senhor 

mandou?” por “Outra negra”, “Nossa Fulô” e “onde é que tava o sinhô que o diabo lhe 

mandou?” e a inclusão de adjetivos como “a sinhá burra e besta perguntava” conferem 

outras interpretações que se distanciam da concepção de reafirmação do discurso do 

poema anterior. Controversamente, a não repetição das acusações de roubo e, sobretudo, 

a significativa diminuição do número de falas da sinhá representam um processo de 

desautorização e deslegitimação do discurso do opressor. A reiterada fala de acusação e 

subalternização emitida pela “sinhá” é por vezes silenciada justamente para “dar 

espaço”, “fazer ouvir” outras vozes como a do “Pai João”, “da mãe-preta” e da “negra 

Fulô”. 

 Diferente de “Essa negra Fulô” a “Outra negra Fulô” apresenta outra estratégia 

para não se submeter aos castigos físicos do senhor. Nesta tessitura o corpo até aparece 

inicialmente como suposta “moeda de barganha”, mas no desfecho do poema fica claro 
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com quem a “Outra negra Fulô” aceita se deitar, “com seu nego”, o que implica 

diretamente em o seu empoderamento de escolha e liberdade não só sexual, mas que 

também se configura como simbólica e até mesmo política.  O olhar neste caso não é o 

do que se aproxima mais do senhor, mas do escravizado que reverte e muitas vezes 

subverte a lógica escravocrática. Nesta análise pode-se acrescentar também outro poema 

que apresenta intertextualidade com o texto poético de Jorge de Lima e constrói outra 

versão para a história da população negra no Brasil. Neste caso, o sujeito poético 

reivindica seus direitos, fala de suas aspirações e inverte alguns estereótipos do poema 

“Essa negra Fulô” na medida em que o “sinhôzinho branco”, e não mais a mucama, é 

acusado de roubo: 

 

Brasil, 

quero as bonecas negras 

da minha irmã, da minha filha. 

Rufar tambores 

tumtumtumtumtumtum-tum 

retinir martelos 

temtemtemtemtem tem-tem: 

o ferro contra o ferro 

na bigorna da oficina de ferreiro do 

meu pai 

o ferro contra o ferro 

na bigorna da oficina de flandreira 

da minha tia Aleluia 

temtemtemtemtam-tim-tem. 

Quero as canções alegres e tristes 

na língua dos meus Orixás. 

(...) 

Quero o leite da minha mãe: 

de quem o sinhôzinho branco 

sugou os seios. 

Ah! foi ele que me roubou. 

Ah! foi ele que me roubou. 

Quero somente o que é meu 

quero tudo, tudo mesmo. 

 

(Elio Ferreira) 

(FERREIRA, 2004, p 27-28) 

 

 No poema de Elio Ferreira a representação da mulher negra se dá de forma 

menos individualizada. A perspectiva de uma memória ainda mais coletiva ocorre 

quando a personagem “Negra Fulô” “cede” espaço para a “mãe”, “a filha” e a “irmã”. 

Entretanto, a elas não é dado o direito de enunciação. É o sujeito poético que denuncia o 

racismo e as mazelas da escravidão e no caso do sinhozinho branco, sobretudo por ter 
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furtado o leite da “mãe” do eu poético, emerge um tom de acusação. A seleção 

vocabular, neste caso praticamente idêntica ao verso de “Essa negra Fulô”, “Ah, foi ele 

que me roubou” é o único trecho no qual é explicitada uma intertextualidade implícita 

no sentido de deslocar a representação de usurpação do escravo para o sinhô. 

 No volume 3 de Literatura e Afrodescendência no Brasil (2011), Leni Oliveira 

apresenta um estudo sobre a produção de Elio Ferreira e chama atenção para o que 

chama de “marcas de originalidade do poeta”. Tais “marcas de originalidade” 

consistiriam na constante presença de poemas sem títulos, versos rítmicos, sinestesias, 

onomatopeias e prosopopeias. Ao citar o poema aqui em análise, a pesquisadora 

também considera a presença da intertextualidade, classificando-a como paráfrase do 

poema “Essa negra Fulô” de Jorge de Lima
28

.  Contudo, a ideia de paráfrase do texto 

canônico pode ser questionada na medida em que o texto poético de Elio Ferreira se 

distancia do antecessor, sobretudo, pela mudança da voz poética que foi deslocada do 

opressor para o oprimido. Assim, os versos de Elio Ferreira promovem mais uma 

descontinuidade e ruptura do que a continuidade do texto com o qual dialoga, o que o 

caracteriza mais dentro de estilo paródico do que do exercício da paráfrase. Com o 

objetivo de explorar o diálogo entre os poemas e estender a reflexão a respeito de como 

a literatura negra pode parodiar textos canônicos e construir outras imagens da mulher 

negra destaca-se também o poema de Márcio Barbosa que constrói uma 

intertextualidade com um poema de Manuel Bandeira: 

 

                                                           
28

 Cf. OLIVEIRA, 2001.  
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Irene 

Irene preta 

Irene boa 

Irene sempre de bom humor 

Imagine Irene entrando no céu: 

- Licença meu branco! 

E São Pedro bonachão: 

- Entra Irene. Você não precisa pedir 

licença.  

 

(BANDEIRA, 1970 p. 36) 

 

 

 

O que não dizia o poeminha do Manuel: 

Irene preta! 

Boa Irene um amor 

mas nem sempre Irene 

está de bom humor 

Se existisse mesmo o Céu 

imagino Irene à porta: 

- Pela entrada de serviço - diz S. Pedro  

dedo em riste 

- Pro inferno, seu racista - ela corta. 

Irene não dá bandeira 

ela não é de brincadeira  

 

(Márcio Barbosa) 

(BARBOSA, 1992, p.64) 

 

  

 A professora e pesquisadora Heloisa Toller Gomes caracteriza a produção literária de 

Márcio Barbosa como “dizer diversificado” pelo seu caráter ornamental permeado de 

inovações verbais e experimentalismos gráficos.  Ao analisar especificamente “O que não 

dizia o poeminha do Manuel”, a estudiosa ressalta a apropriação do poema de Manuel 

Bandeira através do que chama de “humor nada inocente”, “leitura dupla, em 

superposição” e “uso atilado das brechas e dos silêncios da literatura canônica”. (2011, 

p.308). Ainda é possível reiterar a conexão que Gomes realiza entre o rompimento com a 

literatura canônica e a descoberta de uma ancestralidade africana “(...) o que propulsiona 

a libertação das amarras e possibilita a criação de uma literatura cujo sustentáculo seja ela 

mesma, não a imitação do opressor.” (2011, p. 306). 

 O uso do silêncio da literatura canônica na construção de uma produção poética 

autônoma fica evidente no texto poético em análise, estabelecendo um jogo paródico, 

reinventando usos da linguagem e propondo uma espécie de revisão através da reescrita 

literária. O texto de Márcio Barbosa, assim como o de Oliveira Silveira, já se coloca em 

descontinuidade em relação ao texto anterior desde o título. “O que não dizia o poeminha 

do Manuel” já sugere que o poema de Manuel Bandeira silenciou algo que agora se 

pretende “corrigir”. Outras questões que também explicitam o tom questionador 

carregado de ironia ainda no título são o uso da palavra poema no diminutivo, 

“poeminha”, e a referência ao autor do texto antecessor através apenas do primeiro nome 
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“Manuel”.  Diferente do que recomenda a tradição acadêmica, o autor canônico não foi 

citado através do sobrenome. Pelo contrário, quando a palavra “bandeira”, mesma que dá 

sobrenome ao autor, aparece no texto é com um caráter polissêmico que se aproxima 

mais da ideia negativa de “dar bandeira”, “cometer falhas e equívocos”. O distanciamento 

também é realizado entre Irene e o autor do poema “Irene”, ela “não dá bandeira”.   

 Reafirma-se no poema de Márcio Barbosa as qualidades de Irene, mas questiona-se a 

ideia de eterna alegria e conformidade que está ligada a uma suposta infantilidade e 

passividade: “nem sempre Irene está de bom humor”. Na sequência, o “racismo à 

brasileira”, camuflado por uma suposta homenagem à Irene é questionado quando Irene 

chama São Pedro explicitamente de racista. Nessa lógica, vale ressaltar como até a ideia 

de céu é questionada: “Se existisse mesmo o Céu”. Tal questionamento está em 

consonância com a filosofia do segmento cultural africano iorubano segundo o qual os 

Eguns, espíritos dos mortos, habitam o Òrun, espaço abstrato, ao invés de céu. Essa 

perspectiva é representada ainda com maior afinco em um terceiro poema que constrói 

um diálogo com os dois textos anteriores: 

 

IRENE – VERSÃO AFRO-RELIGIOSA:  

E pegando carona  

Nessa brincadeira,  

Quem deu bandeira  

Foi o Manuel:  

Pois quem falou 

Que Irene queria  

Ir para o céu?  

(...) 

Não lhe contaram  

Que o “céu” para os africanos,  

Ancestrais de Irene,  

É na verdade a “mãe-terra”?  

Então, Irene desencarnada 

Não se verá diante  

De um branco bonachão,  

Mas sim de Oníbodè:  

O guardião.  

Em pé no portão  

É ele que permite  

A transposição  

Daqueles que vem  

Do Àiyé: a terra  

Em direção ao Òrun:  

Espaço abstrato habitado  

Pelos seres sem respiração.  
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Assim, diante de 

Olodumaré: o Deus maior  

De seus ancestrais e seus orixás,  

Finalmente, Irene  

Será tratada sem  

Discriminação.  

Nessa nova dimensão  

Retornará às origens  

Tão faladas e desejadas 

Pelos seus anciãos.  

 

(Juliana Faria) 

(FARIA, 2011) 

 

 O poema de Juliana Faria propõe uma “outra versão” de Irene, uma versão afro-

religiosa. O próprio exercício de se afirmar como “versão” ao mesmo tempo em que 

delimita seu afastamento de alguma outra versão “reconhece” que há outras versões 

possíveis. Tal prática está em consonância com a discussão de postulados teóricos que 

tem buscado na contemporaneidade rever posturas cristalizadas, rigidez e fixidez para a 

valorização da ideia de trânsito, entre-lugar e multiplicidade de narrativas e 

interpretações.  De tal modo, afirmando que está “pegando carona” no que chama de 

“brincadeira”, o poema se desenvolve dentro do prisma religioso. Neste caso não há uma 

simples negação da existência do Céu como no poema de Márcio Barbosa, mas a 

interrogação de se Irene queria ir para o céu.  

A representação de uma versão afro-religiosa para o poema de Manuel Bandeira 

apresenta outras possibilidades para Irene que não referendam a perspectiva judaico-

cristã para se aproximar de uma perspectiva das religiões de matrizes africanas que, como 

é ressaltado pelo eu poético, são os “ancestrais de Irene”. Divindades africanas, palavras 

em iorubá e a premissa de ancestralidade são elementos que compõem o poema e que lhe 

conferem a ideia de paródia, de descontinuidade, de rasura, de apresentação de outra 

memória que é colocada em disputa com a memória tida como oficial. 

Esses discursos outros que retomam outras memórias, até então relegadas ao 

ostracismo, precisam ser trabalhadas em sala de aula, sobretudo na educação básica no 

sentido de oferecer aos educandos outras possibilidades. De acordo com Koch e 

Travaglia “todas as questões ligadas à intertextualidade influenciam tanto o processo de 

produção como o de compreensão de textos e apresentam consequências no trabalho 

pedagógico com o texto [...]” (1989, p.95, grifo nosso).  Essas outras versões se tornam 
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ainda mais relevantes na prática pedagógica por dialogarem e ao mesmo tempo se 

afastarem do que é considerado cânone. 

De acordo com Reis (1992) o próprio termo cânon vem da ideia de norma ou lei e, 

portanto estaria ligado ao poder e, sobretudo ao princípio de seleção, exclusão e 

consequentemente silenciamento. O estudioso ainda faz considerações sobre as questões 

de poder que envolvem os que selecionam e como essa seleção está comprometida com 

seus respectivos interesses, ou seja, de classe, cultura, etnia e etc. Por isso, Reis afirma 

que a literatura tem sido uma instituição que reitera fronteiras sociais e culturais 

perpetuando a exclusão de grupos étnicos, sexuais e etc. Enfim, a própria etimologia e 

concepção de cânone pressupõe exclusões e silenciamentos. Em contrapartida, a poesia 

Negra como contra-narrativa pressupõe o questionamento dessas exclusões e emergência 

de outras memórias, outras histórias, outras poesias e outras versões, inclusive afro-

religiosas.  

As possibilidades de reinvenções, releituras e emergência de outras versões, outras 

memórias e outros textos poéticos são práticas interessantemente factíveis através do 

recurso da intertextualidade. A intertextualidade permite, ou melhor, proporciona o 

exercício da paródia, de como diz o poema de Márcio Barbosa “da brincadeira”, de 

silenciar o já dito para dar voz ao não-dito, de fazer emergir e ao mesmo tempo 

submergir, de confrontar, de lembrar e ao mesmo tempo esquecer, de instigar réplicas e 

tréplicas, paródias e paráfrases, intertextualidades explícitas e implícitas, temáticas e 

estruturais. E nesse momento, quem entra “nos acréscimos” desse “jogo” de Irenes é o 

poema “Maria” de Adilson Augusto: 

 

MARIA 

“Irene preta! 
Boa Irene um amor 

mas nem sempre Irene 

está de bom humor” 
o que não dizia o poeminha do Manuel – Márcio Barbosa) 

 

Maria preta 

Maria malvada 

Maria sempre de mau humor 

 

Imagino Maria raivosa à porta do Céu: 

- Aí só tem branco? 

E São Pedro, em choque: 

-Putz, nunca pensei assim. Entra. 

E Maria, risonha e inteligente: 
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- Não quero, sou afro, sou África 

 

(Adilson Augusto) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p. 20) 

 

 Partindo apenas do título do poema de Adilson Augusto, “Maria”, não há 

referência ao poema “Irene” de Manuel Bandeira, ou seja, não ocorre um caso de 

intertextualidade explícita. Provavelmente devido a esse afastamento do título no diálogo, 

ocorre a estratégia da utilização da epígrafe que caracteriza a citação que atribui a 

intencionalidade do diálogo. Contudo, cumpre salientar, a epígrafe não é do poema 

“Irene”, mas do poema “O que não dizia o poeminha do Manuel” o que confere uma 

estratégia de silenciamento do poema canônico, ao passo em que possibilita visibilidade, 

dialoga e respalda o poema de Márcio Barbosa. Ter como ponto de partida um poema 

negro ao invés de um já consagrado pela tradição canônica é subverter marcos, recriar 

modelos, repensar referências.  

A própria mudança do nome não só do título, mas da personagem, ou seja, a 

substituição de “Irene” por “Maria” representa uma tentativa de se afastar ainda mais do 

poema antecessor e consequentemente conferir uma identidade ainda mais diversa, senão 

controversa a personagem que ainda continua sendo mulher, negra em um contexto de 

possibilidade de entrada em um cenário celestial. Mudar o nome é conferir outra 

identidade, estratégia semelhante à marca de Outra no poema “Outra negra Fulô”. Neste 

caso, a tentativa de reversão se pretende ainda mais contundente que simplesmente 

marcar que se trata de uma “outra” “Irene”, mas de outra personagem negra que não 

somente é descrita de forma evidentemente diferenciada, mas que nega a possibilidade de 

concessão da sua entrada no céu e se autodefine como afro/África. Não se pode também 

desprezar que não houve apenas a mudança do nome, mas a sutileza da escolha do novo 

nome revela um tom sarcástico, afinado com as intenções e estilos da paródia.  

A associação do nome “Maria” com a personagem bíblica, a qual é comumente 

atribuída o prodígio de ter dado a luz ao menino Jesus, também pode ser salientada 

justamente com o objetivo de chamar a atenção da possibilidade da mãe de Jesus ser uma 

mulher negra e ao mesmo tempo ironizar o fato desta, devido sua identidade racial, estar 

de alguma forma excluída de um espaço de consagração da própria tradição que costuma 

a santificar.  

Outra interpretação possível é da utilização do nome Maria como representação da 

mulher popular, da mulher por vezes “sem nome”, fazendo referência a quando chamam 
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qualquer mulher das classes populares de “Maria” em um processo de generalização que 

apaga as diferenças.  O jogo de “contradição” opera tanto do ponto de vista estético 

quanto de conteúdo; o questionamento de narrativas consagradas, de contradizer e se 

colocar na contramão da tradição, ou seja, se afirmar como contra-narrativa.  Contudo, o 

afastamento do discurso poético do poema “Irene” também ressona e destoa do discurso 

do poema de Márcio Barbosa. Esse afastamento ocorre de formas diferentes, é verdade, 

se revelando, por motivos ideo-estéticos, em maior proporção no caso do diálogo com o 

poema canônico do que com o poema negro.  

 Enquanto o poema de Bandeira afirma que Irene é preta, é boa e está sempre de 

bom humor; o de Barbosa além de afirmar que ela é preta, é boa, acrescenta que é um 

amor e faz a ressalva que nem sempre está de bom humor. Maria, apesar de ser preta, é 

malvada e está sempre de mau humor. Outra constante discursiva das paródias do poema 

de Bandeira, que não ocorre no texto de Adilson Augusto, é o questionamento da tradição 

judaico-cristã. No poema de Ju Faria o desejo de Irene de ir para o céu é negado e a 

própria ideia de céu é ressignificada pela “mãe-terra”, inserindo e respaldando a tradição 

yorubá. Na tessitura dos versos de Márcio Barbosa essa ressignificação não é realizada 

para ser implementada apenas a negação da existência de céu: “se existisse mesmo céu”.  

Em “Maria” a questão religiosa não é problematizada sob esse aspecto a não ser 

pela própria reafirmação da inexistência de brancos no céu, pela postura de Maria ou pelo 

personagem São Pedro que ganha diferentes conotações nos poemas em análise.    O tom 

ou até mesmo a possibilidade de enunciação de São Pedro vai ganhando diferentes 

gradações nos diferentes poemas. No primeiro, São Pedro é o santo bondoso que se 

surpreende diante da subserviência de Irene e a concede uma condição privilegiada. Em 

“O que não dizia o poeminha do Manuel” São Pedro já é caracterizado com uma fala 

notoriamente de caráter racista, na medida em que exige que Irene entre pela porta de 

serviço.  

Já em “Maria” a fala da personagem antecede a de São Pedro. Dessa forma, Maria 

ganha uma autonomia e uma postura mais questionadora do que Irene, do poema de 

Barbosa, que se revela mais reativa diante de uma postura racista. Maria antes de tudo 

questiona a inexistência de negros no céu e diante da suposta reflexão de São Pedro 

propõe uma possibilidade ao abdicar da sua concessão de entrada. Essa postura coloca à 

baila a importância da necessidade de pensar outras possibilidades de espaços, de ouvir 

outras vozes e construir narrativas outras ao invés de levantar concessões em instituições 
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que permanecerão estruturalmente ainda vinculadoras e legitimadores de outra tradição. 

Outro aspecto também importante é a extrapolação da denúncia da existência do racismo 

para sugestão de alternativas para revertê-lo ou superá-lo. Obviamente, nem sempre as 

tentativas de superação do racismo encontram ecos na sociedade ou conseguem ser 

operacionalizadas ou  factíveis. Essa problematização sobre as barreiras sociais que por 

vezes imobilizam os sujeitos é realizada no texto poético que recebeu o mesmo título do 

poema de Adilson Augusto: 

 

Maria 

ou 

A versão feminina do tempo que emana 

E agora Maria? 

Que acordou cedo, 

Já fez o café, 

Ouviu no rádio 

Transporte não tem. 

No trabalho atrasada, 

Mandam voltar. 

E agora Maria? 

Cadê o metrô? 

De greve entrou, 

Carro não tem, 

Nem dinheiro também, 

Pra pagar o táxi Maria. 

E agora? 

Se você voltasse, 

À cama ninasse, 

Mas você não volta Maria, 

Você é dura. 

Mulher de labuta, 

Não deixa por menos, 

faz e acontece, 

Mas sem transporte? 

E caso não vá, 

Amanhã há outra, 

Em seu lugar. 

E sua atitude, 

Onde é que ela está? 

Onde Maria? 

Não chega o marido, 

Madrugada se finda, 

Dormem os filhos, 

E o trabalho Maria? 

Por causa da greve 

Tudo acabou? 

Você é forte mulher, 

Dá-se um jeito 

Corre atrás, 

Mas puta que pariu... 
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Correr pra onde? 

 

(Ademiro Alves - Sacolinha) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2008, p. 17-18) 

 

 O poema de Sacolinha, não por coincidência, também recebe o nome de “Maria”, 

mas provavelmente pela popularidade histórica desse nome no Brasil, pelo seu respaldo 

através da narrativa bíblica e sua consequente associação com o nome que é dado ao 

título do antológico poema de Drummond, “José”, com o qual constrói um diálogo 

intertextual implícito, temático e estrutural:  

JOSÉ 

 

E agora, José? 

A festa acabou, 

a luz apagou, 

o povo sumiu, 

a noite esfriou, 

e agora, José? 

e agora, você? 

você que é sem nome, 

que zomba dos outros, 

você que faz versos, 

que ama, protesta? 

(...) 

o bonde não veio, 

o riso não veio 

não veio a utopia 

e tudo acabou 

(...) 

e agora, José? 

Se você gritasse, 

se você gemesse, 

se você tocasse 

a valsa vienense, 

se você dormisse, 

se você cansasse, 

se você morresse... 

Mas você não morre, 

você é duro, José! 
 

Sozinho no escuro 

qual bicho-do-mato, 

sem teogonia, 

sem parede nua 

para se encostar, 

(...) 

você marcha, José! 

José, para onde? 

(Drummond, 2015) 
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 “José” pode ser lido como a representação do homem popular brasileiro, que 

sobrevive e resiste diante das adversidades. Segundo Emanuel de Moraes, no seu ensaio 

“As várias faces de uma poesia”, “José é todos os homens, e ele sente todos os problemas 

da humanidade.” (1979, p. 23).  José é o homem “duro” que não dança, não dorme, não 

cansa e não tem para onde fugir. Porém, esse estereótipo da classe popular como forte é 

por vezes interrompido pelo questionamento “E agora José?”. Tal questionamento se 

caracteriza insistente e sugestivo de uma pergunta que ao mesmo tempo é externa e 

interna. O questionamento “E agora...?” tanto pode ser revelador das cobranças de uma 

sociedade diante de um indivíduo, quanto do próprio sujeito perante suas reflexões e 

frustrações. Outra possibilidade, talvez a mais disseminada, é a interpretação de que José 

não reflete sobre sua própria condição, daí o intermitente questionamento que, neste caso, 

seria apenas externo reforçado pelo desfecho do poema também pautado em uma 

pergunta: Pra onde José marcha? 

 Vale ressaltar que o questionamento é precedido de uma afirmação, talvez um 

aviso: “você marcha, José!”. José não anda, não corre, não caminha, não foge. José 

marcha. A seleção do vocábulo “marcha” remete ao universo militar. O soldado marcha e 

a marcha pressupõe disciplina não só do corpo, mas também da mente. A marcha na 

medida em que uniformiza os corpos, apaga as diferenças, inibe o questionamento e a 

reflexão na medida em que se caracteriza como o ato de cumprir uma ordem. Essa 

concepção do corpo que se condiciona ao ato repetitivo sem tentar subvertê-lo é reiterada 

pelo questionamento “José, para onde?”. José não sabe pra onde marcha, apenas marcha, 

sem rumo, sem objetivo. Sobre essa ausência de rumo, de objetivo, Afonso Romano de 

Sant’Anna, pesquisador com afinco da obra de Drummond, afirma que José: 

 

 É um heterônimo que sobrevive e se destaca de vários outros criados por 

ele (Joaquim, Raimundo). José é mais gauche do que Carlos. É uma 

invenção mais apurada. (...) Principalmente José não tem lastro familiar. 

Não tem sobrenome, não se sabe de onde veio nem para onde vai. Tem a 

chave na mão, mas não existe porta. Quer voltar ao passado, mas o passado 

secou. Suas alternativas não passam de hipóteses seguidas de reticências. 

Até a morte lhe estranha. José é essencialmente o ser aporético. É uma 

espécie de zero à esquerda, símbolo de uma era de massificação, época de 

objetos e não de sujeitos (1977, p. 43). 
 

 Entretanto, na “Versão feminina do tempo que emana”, as características 

atribuídas à Maria se distanciam do mito de passividade historicamente atribuído à  

população negra brasileira. A própria redução do uso do conectivo condicional “se” 

indica a representação de Maria como cidadã ativa. Ao invés da repetição do que poderia 
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ser feito “Se você gritasse , se você gemesse, se você tocasse...” os versos produzidos por 

Sacolinha afirmam e enumeram em tom valorativo as atitudes de Maria: “acordou cedo”, 

“Já fez o café”, “Ouviu no rádio” e o único momento que é utilizado o “se” é para cogitar 

não a possibilidade de morte, mas de voltar à cama para o descanso que também é negado 

no verso seguinte. Contudo, a negação que também é seguida da afirmação de que Maria 

é “dura” ganha contornos diferentes dos semelhantes trechos de “José”. A dureza de 

Maria recebe conotação positiva: ela não é dura porque não morre e apenas sobrevive, ela 

é dura pois não desiste, resiste, é “mulher de labuta”, “Não deixa por menos”, “faz e 

acontece”. 

Para Maria do Rosário Pereira, pesquisadora da obra de Ademiro Alves, 

pseudônimo Sacolinha, a intertextualidade é uma característica da obra do referido autor 

no sentido de dialogar com duas tradições: a do cânone e a da produção afrodescendente. 

Ainda segundo a estudiosa, essa prática do diálogo intertextual utilizado pelo poeta 

Sacolinha, demonstra “(...) a busca do autor por se integrar a esse sistema literário que ao 

mesmo tempo faz parte da Literatura Brasileira e parece margeá-la”, desse modo cria 

“(...) uma espécie de sistema paralelo, num movimento tanto de agregar quanto de 

repelir o canônico para recriá-lo.” (DUARTE; FONSECA, 2011, p. 540). As 

considerações da pesquisadora sobre a obra de Sacolinha dialogam com a nossa pesquisa 

inclusive na medida em que esse exercício é utilizado de maneira semelhante por vários 

outros poetas no processo de rasura do cânone. 

Esse processo de agregar e ao mesmo tempo repelir, numa espécie de recriação do 

texto literário fica evidente no poema aqui analisado. Por exemplo, apesar também das 

ponderações sobre a falta de transporte, de dinheiro para pegar táxi, o risco de ser 

substituída no trabalho, a ausência ainda que momentânea do marido e as diversas 

privações e dificuldades que fazem parte do cotidiano de Maria, ela é “forte”, “dá um 

jeito” e diferente de “José”, “Maria” não marcha, “corre atrás”.  

A própria estrutura rítmica do poema de Sacolinha difere do poema de 

Drummond. Em “José” a sonoridade dos versos sugere em diversos momentos o ritmo de 

valsa pela acentuação dos vocábulos e a métrica, enquanto em “Maria” o ritmo é mais 

rápido sugerindo um clima de corrida. Correr pressupõe gana, força de vontade que não 

inviabiliza nem a reflexão nem o questionamento, inclusive de para onde correr. Porém, a 

pergunta de para onde correr não tem o mesmo sentido de quem marcha sem objetivo, 

sem direção, mas de quem muitas vezes corre sem encontrar uma saída o que remete ao 
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contexto de falta de oportunidades para determinados segmentos da sociedade, sobretudo 

mulheres. Essa tentativa de reversão de estereótipos atribuídos principalmente às 

mulheres negras se revela uma constante discursiva na condição poética negra inclusive 

em épocas mais remotas: 

 

Endechas à Bárbara Escrava 

 

Aquela cativa  

Que me tem cativo,  

Porque nela vivo  

Já não quer que viva.  

Eu nunca vi rosa  

Em suaves molhos,  

Que para meus olhos  

Fosse mais formosa.  

 

(...) 

Uma graça viva,  

Que neles lhe mora,  

Para ser senhora  

De quem é cativa.  

Pretos os cabelos,  

Onde o povo vão  

Perde opinião  

Que os louros são belos.  

 

Pretidão de Amor,  

Tão doce a figura,  

Que a neve lhe jura  

Que trocara a cor.  

Leda mansidão,  

que o siso acompanha;  

Bem parece estranha,  

Mas bárbara não.  

 

Presença serena  

Que a tormenta amansa;  

Nela, enfim, descansa  

Toda minha pena.  

Esta é a cativa  

Que me tem cativo,  

E, pois nela vivo,  

É força que viva. 

 

(CAMÕES, 2015) 

 

 

 

 

 

A cativa 
 

Uma graça viva 

Nos olhos lhe mora, 

Para ser senhora 

De quem é cativa. 

(Camões) 

 

Como era linda, meu Deus! 

Não tinha da neve a cor, 

Mas no moreno semblante 

Brilhavam raios de amor. 

 

Ledo o rosto, o mais formoso, 

De trigueira coralina, 

De Anjo à boca, os lábios breves 

Cor de pálida cravina. 

(...) 

As madeixas crespas, negras, 

Sobre o seio lhe pendiam, 

Onde os castos pomos de ouro 

Amorosos se escondiam, 

 

 (...) 

Não te afastes, lhe suplico, 

És do meu peito rainha; 

Não te afastes, neste peito 

Tens um trono, mulatinha!... 

 

Vi-lhe as pálpebras tremerem, 

Como treme a flor louçã, 

Embalando as níveas gotas 

Dos orvalhos da manhã. 

 

Qual na rama enlanguecida 

Pudibunda sensitiva, 

Suspirando ela murmura; 

Ai, senhor, eu sou cativa!... 

 

Deu-me as costas, foi-se embora 

Qual da tarde do arrebol 

Foge a sombra de uma nuvem 

Ao cair da luz do sol. 

 

(Luís Gama) 

(GAMA, 1981. p.191-192) 
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Apesar do poema “Endechas à Bárbara Escrava” não ser um exemplar da 

Literatura Brasileira, optamos aqui por não excluí-lo da análise pela sua singularidade 

histórica e pelo fato do poema de Luís Gama, no século XIX, estabelecer essa 

intertextualidade que se enquadra na proposta principal deste trabalho, que é o da 

produção poética negra que estabelece um diálogo intertextual com a Literatura 

canônica no sentido de rasurá-la. O estilo do poema “A cativa” não é paródico, mas 

rasura e ressignifica padrões estéticos através de um diálogo explícito com o poema 

antecessor. A tônica principal desse fenômeno de intertextualidade, não foi o da 

negação do discurso anterior, mas as estratégias de reversão de estereótipos, 

ressignificações e questionamentos de padrões ligados à mulher negra são evidentes. 

 No texto camoniano o trocadilho da palavra “cativa” se estabelece na polissemia 

entre cativa-escrava e cativa-cativar. Esse fenômeno também é explorado na tentativa de 

aproximar o sujeito poético da suposta amada o colocando como cativo do seu amor e 

cativado pela sua beleza. No entanto, diversos estereótipos permeiam o referido poema, 

partindo inclusive do título que reproduz a fanopeia da escrava ao invés de escravizada. 

É salutar como o poema de Luís Gama em momento algum utiliza esta palavra que 

contribui para a cristalização da imagem do negro na condição de escravo e não confere 

visibilidade a quem escraviza nem ao ato de escravizar. Segundo Heloisa Pires Lima, 

professora de Antropologia Social da USP, “cristalizar a imagem do estado de escravo 

torna-se uma das formas mais eficazes da violência simbólica. Reproduzi-la 

intensamente marca, numa única referência, toda a população negra, naturalizando-se, 

assim, uma inferiorização datada”. (2005, p. 103). 

 Na sequência, outras representações negativas vão emergindo dos versos 

quando, mesmo na tentativa de enaltecer a beleza da “cativa”, essa atitude perpassa por 

um padrão fenotípico em consonância com a norma somática dominante, ou seja, dos 

povos de ascendência europeia. Os cabelos pretos são comparados aos louros que 

figuram no verso como padrão instituído de beleza: “Pretos os cabelos/Onde o povo 

vão/Perde opinião/ Que os louros são belos.”. Esse tipo de hierarquização fenotípica 

também se repete referindo-se à cor da pele: “Pretidão de Amor,/ Tão doce a figura,/ 

Que a neve lhe jura/ Que trocara a cor”, além de um estranhamento que remete a uma 

visão exótica: “Bem parece estranha,/ Mas bárbara não.”. 
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              Já em “A cativa”, a estruturação dos versos se dá em quartetos de metrificação 

predominantemente em redondilha maior, com a regularidade das rimas na sequência 

ABCB. A epígrafe com os versos de Camões marca logo de início a intencionalidade do 

diálogo intertextual explícito. Contudo, as descrições da mulher negra se caracterizam 

de forma diferenciada por excluir o uso da palavra escrava, por descrevê-la como 

“linda”, compará-la a um “Anjo” e fazer referência objetiva à sua identidade racial: “cor 

de pálida cravina” e “mulatinha” e a um elemento identitário que geralmente é omitido 

ou representado de forma distorcida e/ou estereotipada: “As madeixas crespas, negras,/ 

Sobre o seio lhe pendiam.”, além da condição de enunciação que apesar de breve é 

realizada pela cativa. Essa produção  apresenta marcadores linguísticos, emanando  a 

voz de um sujeito poético,  reinventando formas poéticas a partir de um “ser negro” que 

tem como referência a realidade afro-brasileira. A arte de reinventar modelos em um 

uso ressignificante da tradição também é evidente em um outro poema de Luís Gama, 

que  dialoga com uma poesia historicamente legitimada na Literatura Brasileira: 

 

A órfã na costura 

Ela lhe ensinou a levantar suas mãos 
puras e inocentes para o céu, a dirigir 

seus primeiros olhares a seu Criador. 

Fléchier 

 

Minha mãe era bonita, 

Era toda a minha dita, 

Era todo o meu amor. 

Seu cabelo era tão louro, 

Que nem uma fita de ouro 

Tinha tamanho esplendor. 

Suas madeixas luzidas 

Lhe caíam tão compridas, 

Que vinham-lhe os pés beijar. 

Quando ouvia as minhas queixas, 

Em suas áureas madeixas 

Ela vinha me embrulhar. 

Também quando toda fria 

A minha alma estremecia, 

Quando ausente estava o sol, 

Os seus cabelos compridos, 

Como fios aquecidos, 

Serviam-me de lençol. 

Minha mãe era bonita, 

Era toda a minha dita, 

Era todo o meu amor. 

Seus olhos eram suaves, 
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Como o gorjeio das aves 

 

Sobre a choça do pastor. 

Minha mãe era mui bela, 

— Eu me lembro tanto dela, 

De tudo quanto era seu! 

Tenho em meu peito guardadas 

Suas palavras sagradas 

Com os risos que ela me deu. 

(...) 

Estes pontos que eu imprimo, 

Estas quadrinhas que eu rimo, 

Foi ela que me ensinou. 

As vozes que eu pronuncio, 

Os cantos que eu balbucio, 

Foi ela que mos formou. 

Minha mãe! — diz-me esta vida, 

Diz-me também esta lida, 

Este retrós, esta lã: 

Minha mãe! — diz-me este canto, 

Minha mãe! — diz-me este pranto, 

— Tudo me diz: — Minha mãe! — 

Minha mãe era mui bela, 

— Eu me lembro tanto dela, 

De tudo quanto era seu! 

Minha mãe era bonita, 

Era toda a minha dita, 

Era tudo e tudo meu. 

 

(Junqueira Freire) 

(FREIRE, 2007, p. 4)  

 

 

         Em intertextualidade explícita com o texto poético de Junqueira Freire, emerge a 

poesia “Minha mãe”, de Luís Gama: 

 

 

Minha Mãe 

 
Minha mãe era mui bela, 

– Eu me lembro tanto dela 

De tudo quanto era seu! 

Tenho em meu peito guardadas 

Suas palavras sagradas 

C’os risos que ela me deu. 

(Junqueira Freire) 

 

Era mui bela e formosa, 

Era a mais linda pretinha, 

Da adusta Líbia rainha, 

E no Brasil pobre escrava! 

Oh, que saudades que eu tenho 
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Dos seus mimosos carinhos, 

Quando c’os tenros filhinhos 

Ela sorrindo brincava. 

(...) 

Nos roliços braços de ébano. 

De amor o fruto apertava, 

E à nossa boca juntava 

Um beijo seu, que era vida, 

Quando o prazer entreabria 

Seus lábios de roxo lírio, 

Ela fingia o martírio 

Nas trevas da solidão. 

Os alvos dentes nevados. 

Da liberdade eram mito, 

No rosto a dor da aflito, 

Negra a cor da escravidão. 

Os olhos negros, altivos, 

Dois astros eram luzentes; 

Eram estrelas cadentes 

Por corpo humano sustidas. 

 (...) 

Escuro e ledo o semblante, 

De encantos sorria a fronte, 

– Baça nuvem no horizonte 

Das ondas surgindo à flor; 

Tinha o coração de santa, 

Era seu peito de Arcanjo, 

Mais pura n’alma que um Anjo, 

Aos pés de seu Criador. 

Se junto à cruz penitente, 

A Deus orava contrita, 

Tinha uma prece infinita 

Como o dobrar do sineiro, 

As lágrimas que brotavam, 

Eram pérolas sentidas 

Dos lindos olhos vertidas 

Na terra do cativeiro. 

 

(Luís Gama) 

(SILVA, 1981, 201-203) 
 

 A aproximação entre os dois textos, evidenciados através da intertextualidade, 

ocorre em vários planos. No plano explícito no que se refere à citação do texto 

antecessor com utilização de referência e no plano implícito no que se refere ao tema: a 

descrição e admiração pela figura materna é o eixo central dos dois poemas. Em âmbito 

estrutural também existem aproximações, apesar de em “A órfã na costura” a rima ser 

baseada no esquema AABCCB e “Minha mãe” obedecer a regra ABBCDEE, ambos 

apresentam rima e métrica quase regulares. Somado a isto, também há a aproximação 

espacial e temporal em relação às condições de produção dos textos, uma vez que 
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ambos pertencem ao contexto do século XIX. Cumpre salientar, que os textos foram 

produzidos no século XIX, mas trabalhamos com edições atualizadas das obras as quais 

tivemos acesso.Sobre o contexto espacial,  apesar de ter vivido a maior parte do tempo 

em São Paulo, Luís Gama nasceu e viveu seus primeiros anos de vida na Bahia, terra 

natal de Castro Alves. Entretanto, alguns distanciamentos se evidenciam na tessitura dos 

versos. 

 A descrição da mãe no texto poético de Junqueira Freire perpassa por uma 

caracterização mais romântica, século XIX, na medida em que é colocada em uma 

esfera idealizada e, portanto quase desvinculada do contexto histórico da personagem. 

Assim, pouco se fala dessa figura feminina que extrapola o plano de sua beleza, exceto 

no que se refere aos aprendizados que construiu na memória do filho. Mas, também 

falando de suas memórias, o sujeito poético de “Minha mãe” ressalta não apenas sua 

beleza como a insere em um contexto mais amplo, o do período escravocrático, sua 

condição de escravizada, entretanto, demonstrando principalmente sua altivez diante 

dessa realidade. Essa descrição do poema de Luís Gama também adentra uma esfera de 

idealização da figura feminina que praticamente é resumida a condição maternal e é 

comparada a elementos celestiais – “Arcanjo” e “anjo”, mas a realidade da escravização 

cria uma espécie de distanciamento desse tom romântico. 

             Outra questão a ser analisada é a adaptação da descrição física no poema 

“Minha mãe”, fortemente marcada pela sua identidade racial, inclusive ressaltando a sua 

condição anterior a sua escravização no Brasil: “Da adusta Líbia rainha,/ E no Brasil 

pobre escrava!”. Os cabelos longos e louros do poema de Junqueira Freire perdem 

espaço para nos versos de “Minha mãe” comportar outras características fenotípicas, 

mas que também são consideradas belas pelo sujeito poético: “Era a mais linda 

pretinha,”, “Nos roliços braços de ébano.”, “Seus lábios de roxo lírio,” e “Os olhos 

negros, altivos,”. Também o próprio exercício da maternidade recebe outras 

características como a tristeza ligada ao contexto da escravidão. Conforme é possível 

analisar neste poema, a descrição positiva do corpo da mulher negra é uma prática em 

produções poéticas negras que se afastam significativamente de estereótipos geralmente 

veiculados pela Literatura reconhecida como cânone no Brasil. Outra análise sobre este 

aspecto dos estereótipos historicamente atribuídos à imagem da mulher negra pode ser 

realizada também a partir dos poemas de Gregório de Matos e Aseokaýnha apresentados 

a seguir: 
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“Quita, como vos achais  

com esta troca tão rica?  

eu vos troco por Anica,  

vós por Nico me deixais:  

vós de mim não vos queixais,  

eu, Quita, de vós me queixo,  

e pondo a cousa em seu eixo,  

a mim com razão me tem,  

pois me deixais por ninguém,  

e eu por Anica vos deixo.  

Vós por um Dom Patarata 

trocais um Doutor em Leis, 

e eu troco, como sabeis, 

uma por outra Mulata: 

(...) 

Eu com Anica querida  

me remexo como posso,  

vós co Patarata vosso  

estareis bem remexida:  

nesta desigual partida  

leve o diabo o enganado,  

porque eu acho no trocado,  

que me vim a melhorar  

mais na Moça por soldar,  

que vós no Moço soldado.  

(...) 

porém se Amor vos provoca  

a dar-me outros novos zelos,  

hemos de lançar os pêlos 

ao ar por seguridade,  

e eu sei, que a vossa amizade  

há de custar-me os cabelos.” 

 

(MATOS, 1968, p. 92) 

ANTONIETA 

Escrevo seu nome, 

Africana silvestre, 

Com letra de forma. 

Pois que o molde do seu corpo 

Dá o desenho e o cheiro, 

Calor e tez de um bolo. 

 

Se Catona, Anica, Custódia... 

As de Gregório, 

Querem ser sua mucama! 

 

Libertas que foram para o verso 

Delas empresto os sonhos, 

Dele o alfabeto. 

 

Faço jardins de palácio, 

Animais ferozes domo, 

Reconstruo Ifé 

Religião invento, 

 

Subo o Niger 

Para lhe ter. 

 

(Luís Carlos de Oliveira - ‘ASEOKAÝNHA’) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2008, p.75) 

 

 

 

             As décimas de Gregório de Matos retratam o preconceito da época no que se 

refere ao relacionamento com mulheres negras ou mestiças. O sujeito poético deixa 

bastante explícito que representa a mulata como mero objeto sexual. Ele afirma que 

troca uma mulata por outra e deixa implícito que “Anica” é uma prostituta: “Eu com 

Anica querida/me remexo como posso/(...) que me vim a melhorar mais na Moça por 

soldar (pagar)”. Esse tipo de estereótipo se torna ainda mais latente a partir de uma 

análise do conjunto da obra de Gregório de Matos, na qual é possível identificar as 

diferentes e hierarquizadas formas de representação da mulher negra e da mulher 

branca. Alfredo Bosi faz uma crítica contundente à escrita de Gregório de Matos quando 

se refere às mulatas em suas poesias burlescas. Bosi (1976) define o referido estilo 
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como “populismo chulo” e interpreta seus versos como um tipo de válvula de escape 

para o que denomina de “velhas obsessões sexuais”. 

             Em “Antonieta”, com versos livres e brancos, o sujeito poético se distancia da 

enunciação pejorativa do poema de Gregório e exalta a beleza da mulher africana. O 

nome Antonieta é grafado em letra de forma e isso é ressaltado nos primeiros versos no 

sentido de render-lhe homenagem. Em seguida o seu corpo é adjetivado com 

sensualidade, porém não super sexualizado sugerindo promiscuidade. No primeiro 

terceto fica explícito o diálogo com o texto poético anterior, bem como a intenção de 

representar Antonieta de forma diferente das mulatas e negras da obra de Gregório de 

Matos. Antonieta é valorizada em comparação com outras personagens: “Se Catona, 

Anica, Custódia.../ As de Gregório,/ Querem ser sua mucama!”. 

           Em seguida, o sujeito poético ressalta que nesse diálogo toma de empréstimo, das 

outras personagens, os sonhos, mas de Gregório ele pega apenas o alfabeto. Ou seja, 

reconhece a referência literária, porém opta por outro modelo de representação. 

Justamente por isso, diferente de Quita e Anica, a condição ou possibilidade de relação 

com Antonieta não está condicionada ao pagamento, mas ao esforço do sujeito poético 

para conquistá-la: “Faço jardins de palácio,”/“Animais ferozes domo,”. E nos versos 

seguintes prossegue com promessas que fazem referência ao acervo cultural africano: 

“Reconstruo Ifé” e “Subo o Niger”. 

A intertextualidade crítica é um fenômeno dialético na medida em que se 

estabelece no movimento antagônico de lembrar e esquecer, reafirmar e negar, legitimar 

e deslegitimar. Ao produzir intertextualidade o movimento é, a princípio, de afirmação e 

legitimação sobretudo, pois produzir intertextualidade é recorrer à uma memória 

literária e quando determinado texto é “selecionado” para o diálogo, ele se torna uma 

espécie de referência. Contudo, quando essa intertextualidade é construída em uma 

perspectiva crítica, no sentido de ressaltar as diferenças, parodiar, esquecer, fazer 

emergir outras memórias, respaldar outras narrativas e rasurar aquelas intituídas como 

cânone ou reconhecidas como oficiais. Por isso, produzir intertextualidade é um ato de 

reinventar o texto antecessor para provocar as condições para o confronto de ideias.  
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4.3 (RE) INVENTAR PARA CONFRONTAR 

Outras intertextualidades críticas  

 

A perspectiva nacionalista de representação na Literatura canônica no Brasil 

geralmente dissemina uma ideologia fundamental do racismo brasileiro, a saber, o mito 

de democracia racial; mas controversamente também representa as raças por uma 

tendência hierárquica na qual indígenas e povos de descendência africana são 

representados de forma distorcida e geralmente inferiorizada, comparada às 

representações dos povos de ascendência europeia. A instituição de hierarquias é uma 

das estratégias mais eficazes em um processo de opressão de um povo. A colonização 

no Brasil foi uma reprodutora desse tipo de prática, principalmente no que se refere à 

produção e legitimação do conhecimento. 

A hierarquia dos saberes produziu o que Foucault denomina de “saberes 

sujeitados”. A histórica hierarquização de saberes instaurou dicotomias entre erudito e 

popular. Segundo o teórico, “saberes sujeitados” são saberes históricos que em função 

dessa dicotomia e hierarquização foram desqualificados ou qualificados como 

inferiores, ingênuos ou insuficientes. Porém, o próprio Foucault também trata do que 

denomina de “reviravoltas de saber” ou “insurreição dos saberes sujeitados”, os quais 

produzem outra forma de lógica através da qual a união entre saberes eruditos com as 

memórias locais constituiria um “saber histórico das lutas”. (1999, p. 11-13). 

  Analisar a reinvenção de textos canônicos, a representação de “Outra(s) 

Fulô(s)”, “Irene(s)” e “Poética(s)”, interpretar outras memórias que entram em conflito, 

outras canções que confrontam vozes, outras histórias que entram na disputa, versos que 

impõem uma luta contra saberes instituídos é trazer à baila as diversas possibilidades de 

“reviravoltas do saber”. Lançar os holofotes não mais somente sobre a “retaguarda”, 

mas também sobre a “frente de guerra”, sobre a “vanguarda”, sobre a “artilharia” que 

utiliza os versos como “armas”; é considerar a “insurreição dos saberes sujeitados” e 

traçar um histórico das lutas pela perspectiva de quem foi historicamente considerado o 

“alvo” e agora empunha a arma da poesia. Esse tópico, portanto, se constitui antes de 

tudo como um levantamento do histórico dessas lutas, das lutas travadas pela Literatura 

Negra que procura se afirmar não como inversão, mas como possibilidade de reversão 

de um modelo, como a concepção de “canto paralelo” que define a paródia.  
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  Sendo assim, essa pesquisa ultrapassa o trabalho de Literatura comparada para 

galgar o trabalho da genealogia no sentido proposto por Foucault (2005), levantar e 

constituir um saber histórico das lutas, de utilizá-los nas táticas atuais, de ativar saberes 

locais que foram historicamente desqualificados e que se contrapõem a um 

conhecimento que se pretende verdadeiro e que poucos detém. Nesse sentido, outros 

poemas com intertextualidade crítica e com temas diversos compõem este capítulo, 

obviamente, sem pretensões de esgotar a questão, mas de tornar o levantamento desse 

histórico ainda mais profícuo para a continuidade de pesquisas outras e instaurar outras 

disputas com textos consagrados como “Navio Negreiro”:  

 

Navio Negreiro 

                       IV 

 

Era um sonho dantesco... o tombadilho  

Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  

Tinir de ferros... estalar de açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  

Horrendos a dançar...  

Negras mulheres, suspendendo às tetas  

Magras crianças, cujas bocas pretas  

Rega o sangue das mães:  

Outras moças, mas nuas e espantadas,  

No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs!  

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudasespirais ... 

Se o velho arqueja, se no chão resvala,  

Ouvem-se gritos... o chicote estala.  

E voam mais e mais...  

Presa nos elos de uma só cadeia,  

A multidão faminta cambaleia,  

E chora e dança ali!  

Um de raiva delira, outro enlouquece,  

Outro, que martírios embrutece,  

Cantando, geme e ri!  

No entanto o capitão manda a manobra,  

E após fitando o céu que se desdobra,  

Tão puro sobre o mar,  

Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  
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"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  

Fazei-os mais dançar!..."  

E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  

Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

E ri-se Satanás!...  

(ALVES, 2015) 

 

O recorte dos versos apresentados é interessante, pois apesar de constituir um 

dos trechos no qual a denúncia sobre as mazelas da escravidão e do tráfico negreiro 

recebe destaque, esta também é a parte do poema que apresenta o número mais 

significativo de estereótipos. Os estereótipos e a adjetivação pejorativa ocorrem durante 

a construção da fanopeia, na qual o homem negro é definido como horrendo -“Legiões 

de homens negros como a noite, Horrendos a dançar...” (grifo meu). 

Já sobre a representação da mulher negra, podemos vislumbrar a sua imagem 

não só na condição de escrava, mas também em processo de zoomorfização. Uma das 

poucas vezes que é conferido à mulher negra na literatura canônica o “direito” à 

maternidade, isso ocorre paradoxalmente retirando-lhe a condição de humanidade. 

Nesse caso sua representação é construída de forma análoga a um animal, que apesar de 

irracional, instintivamente também oferece “às tetas” para a sua cria. Além desses 

estereótipos e caracterizações negativas, há também a reincidência da construção da 

imagem da população negra apresentada na condição de escrava e por uma perspectiva 

de passividade.  

De acordo com Fonseca, na poesia de Castro Alves o negro não possui voz e a 

visão do poeta é distanciada, ou seja, “Presas à caracterização do negro como objeto são 

também as imagens e idealizações do ‘negro vítima’ que aparecem em poemas de 

Castro Alves, (...)” e complementa: “No poema ontológico ‘O navio negreiro’, o centro 

de atenção desloca-se da caracterização do ‘negro vítima’ para a vitimização da África, 

(...), pois é a terra punida pela maldição de Deus” (2011, p. 254). Em contrapartida, com 

o foco deslocado com maior intensidade da “carga” do Navio Negreiro para o “espaço” 

Navio Negreiro e afastando-se da perspectiva de “negro vítima”, emerge o poema de 

Solano Trindade: 
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Navio Negreiro 

 

Lá vem o navio negreiro 

Lá vem ele sobre o mar 

Lá vem o navio negreiro 

Vamos minha gente olhar... 

Lá vem o navio negreiro 

Por água brasiliana 

Lá vem o navio negreiro 

Trazendo carga humana... 

Lá vem o navio negreiro 

Cheio de melancolia 

Lá vem o navio negreiro 

Cheinho de poesia... 

Lá vem o navio negreiro 

Com carga de resistência 

Lá vem o navio negreiro 

Cheinho de inteligência... 

 

(Solano Trindade) 

(TRINDADE, 1999, p. 45) 

 

Com uma dicção que se afasta do exercício da martirologia do poema 

antecessor, o poema de Solano Trindade se caracteriza por métrica e rimas regulares 

sendo as rimas externas e alternadas.  Recebeu o mesmo título do poema  de Castro 

Alves, “Navio Negreiro”, contudo ressignifica esse signo como “espaço” e “símbolo” 

de resistência e outras atribuições positivas. A “insurreição de saberes” coloca outra 

memória em concorrência com saberes e memórias historicamente legitimados. O 

Navio Negreiro de Solano Trindade não é o espaço do “escravo”, dos homens 

“horrendos”, das crianças “magras”, das mulheres negras e suas “tetas”, do chicote que 

“vibra” e do riso de “Satanás”. 

O Navio Negreiro representado nos versos de Solano Trindade é o do 

escravizado, mas do qual não é retirado a condição de humanidade. Apesar de 

reconhecer o tráfico e a tentativa de desumanização dos escravizados quando os define 

como “carga”, o eu poético logo em seguida acopla a palavra “humana”. O 

reconhecimento da existência da inevitável melancolia também, por sua vez, não 

inviabiliza a afirmação da existência de poesia. Lembrar a capacidade de produzir arte, 

sobretudo a da palavra, mesmo em contextos adversos é uma forma de reafirmar o 

histórico de luta e resistência da população negra bem como a legitimação do seu saber, 

de sua inteligência que foi ao longo da história, sujeitada, negada. Por conseguinte, 

rememorar o Navio Negreiro, reinventando-o, é travar uma luta contra verdades 
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estabelecidas e pautadas em cânones. Também por isso, o que faz parte da 

intencionalidade, que caracteriza a intertextualidade implícita que o diálogo, no sentido 

de rasurar o reiterado discurso do poema de Castro Alves, ocorre em outras obras de 

outros autores, deflagrando um confronto de saberes estéticos e ideológicos: 

 

 

Atitude 

 

Eu tenho a alma e o peito descobertos 

à sorte de ser homem, homem negro, 

primeiro imitador da noite e seus mistérios 

Triste entre os mais tristes, útil 

como um animal de rosto manso. 

Muita agonia bóia nos meus olhos, 

inspiro poesia ao vate branco: 

“... Stamos em pleno mar...” 

Estamos em plena angústia! 

(...) 

Anoitecidos já dentro, 

tentamos criar um riso, 

não riso para o senhor, 

não riso para a senhora, 

mas negro riso que suje 

a rósea boca da aurora 

e espalhe-se pelo mundo 

sem arremedo ou moldagem, 

e force os lábios tão finos 

da senhorita Igualdade! 

Estamos com a cara preta 

rasgando a treva e a paisagem 

minada de precipícios 

velhos, jamais arredados! 

(...) 

“... Stamos em pleno mar...” 

Estamos em plena angústia! 

 

Negro, ó negro, pedaço de noite 

Pedaço de mundo ergue-te! 

Deixa essa mansidão nos olhos, 

tua delicadeza, 

E o fácil riso jovial, 

Sê duro, ó negro, duro 

Como o poste em que mil vezes te  

                                                      Chicotearam 

Sê negro, negro, negro, 

Maravilhosamente negro! 

 

(Oswaldo de Camargo) 

(CAMARGO, 1978, p.42-44)  
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Em “Atitude” é possível identificar intertextualidade implícita com a parte I do 

poema “Navio Negreiro” de Castro Alves: 

 

Navio negreiro 

I 

'Stamos em pleno mar... Doudo no espaçoBrinca o luar — dourada borboleta; 

E as vagas após ele correm... cansam 

Como turba de infantes inquieta. 

'Stamos em pleno mar... Do firmamento 

Os astros saltam como espumas de ouro... 

O mar em troca acende as ardentias, 

— Constelações do líquido tesouro... 

'Stamos em pleno mar... Dois infinitos 

Ali se estreitam num abraço insano, 

Azuis, dourados, plácidos, sublimes... 

Qual dos dous é o céu? qual o oceano?... 

'Stamos em pleno mar. . . Abrindo as velas 

Ao quente arfar das virações marinhas, 

Veleiro brigue corre à flor dos mares, 

Como roçam na vaga as andorinhas... 

Donde vem? onde vai? Das naus errantes 

Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço? 

Neste saara os corcéis o pó levantam, 

Galopam, voam, mas não deixam traço. 

Bem feliz quem ali pode nest'hora 

Sentir deste painel a majestade! 

Embaixo — o mar em cima — o firmamento... 

E no mar e no céu — a imensidade! 

Oh! que doce harmonia traz-me a brisa! 

Que música suave ao longe soa! 

Meu Deus! como é sublime um canto ardente 

Pelas vagas sem fim boiando à toa! 

Homens do mar! ó rudes marinheiros, 

Tostados pelo sol dos quatro mundos! 

Crianças que a procela acalentara 

No berço destes pélagos profundos! 

Esperai! esperai! deixai que eu beba 

Esta selvagem, livre poesia 

Orquestra — é o mar, que ruge pela proa, 

E o vento, que nas cordas assobia... 

.......................................................... 

Por que foges assim, barco ligeiro? 

Por que foges do pávido poeta? 
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Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira 

Que semelha no mar — doudo cometa! 

Albatroz! Albatroz! águia do oceano, 

Tu que dormes das nuvens entre as gazas, 

Sacode as penas, Leviathan do espaço, 

Albatroz! Albatroz! dá-me estas asas. 

 

(ALVES, 2015) 

 

             A parte I do poema “Navio Negreiro”, de Castro Alves, não apresenta ainda 

como foco nem o espaço do navio nem as aflições dos escravizados. O foco nessa 

primeira parte ainda é o mar, pelo qual transita o navio, e os questionamentos 

metafísicos são pertencentes ao eu poético. É o eu poético que dialoga com o mar e para 

ele faz questionamentos e expressa seus sentimentos. A identidade do eu poético é 

marcada como a de um poeta e a repetição do verso “Stamos em pleno mar...” sucita 

mais interpretações neste caso subjetivas de quem está “a deriva” mas que não se 

identifica com a conjuntura da carga humana que está no porão do navio.  Os indícios  

para essa interpretação residem no fato de que apesar do verbo “estar” ser utilizado na 

primeira pessoa do plural, a concepção de coletividade segue a perspectiva do segmento 

dominador. Uma ilustração disso está em versos como “Oh! que doce harmonia traz-me 

a brisa!”, “Que música suave ao longe soa!”, “Meu Deus! como é sublime um canto 

ardente” e “Por que foges assim, barco ligeiro?/Por que foges do pávido poeta?”. 

A relevância da imagem do mar pode ser analisada pela perspectiva de O 

Atlântico Negro: Modernidade e dupla consciência de Paul Gilroy (2001). Nesta obra o 

autor constrói a imagem e o conceito de Atlântico Negro como um espaço que abarca os 

povos da diáspora em uma perspectiva que suplanta as fronteiras nacionais; repensa as 

concepções de tempo como tradição e modernidade e propõe uma fissura no conceito de 

diáspora, quer seja relacionada ao semitismo, quer seja compreendida dentro do campo 

de “origem comum”. Como o próprio título e subtítulo da obra nos sugerem, Paul 

Gilroy nos convida a viajar na embarcação das identidades negras não pela rota da 

estabilidade da maresia essencialista, mas pelo mar de ressaca das negociações, das 

oscilações do tempo entre tradição e modernidade e com o destino incerto entre o local 

e o global. 

 É nítido que a dicção do eu poético do poema de Castro Alves se aproxima do 

segmento opressor na medida em que é aquele que pode sentir “a brisa” de forma 

“doce” e contemplar o “luar”, ou seja, não está no porão do navio. O eu poético também 
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caracteriza alguma música que “longe soa” como “música suave” e “um canto ardente” 

de sublime e também pode ser ressaltado as indagações sobre a possibilidade do “barco” 

fugir dele, o que pode ser interpretado como um outro barco que se distancia do Navio 

negreiro, no qual o eu poético se encontra. Mas também cabe a interpretação de que o 

“barco” é o próprio Navio negreiro e assim o eu poético não estaria nele mas o 

observaria de longe 

         Com outra dicção, emerge o poema de Oswaldo de Camargo, no qual o eu 

poético se revela como uma espécie de reconstrutor de uma identidade, que remexe a 

história e busca registrar outras memórias que não quer esquecer (NORA, apud FABRE 

& O’MEALLY, 1994, p. 295-300). Para tanto, ele transfigura o modelo do poema 

canônico anterior que ao mesmo tempo é referência é suplantado. A intencionalidade de 

transfigurar o poema de Castro Alves já se evidencia no título “Atitude”. Atitude 

demarca o poder de sair da condição de objeto para assumir a condição de sujeito e 

tomar a escrita de sua própria memória. Essa prática é revelada já nos primeiros versos 

quando o eu poético se afirma como “homem negro” e na sequência demonstra 

consciência de ter sido objeto da poesia do “vate branco”. Somado a isto, logo em 

seguida, demarca a qual produção poética serviu de “inspiração” e a qual “vate branco” 

se refere quando constitui a intertextualidade implícita através da repetição do verso “... 

Stamos em pleno mar...” que não por acaso é precedido dos dois pontos depois da 

expressão de “vate branco”. 

 O acréscimo do verso “Estamos em plena angústia!” na sequência de “...Stamos 

em pleno mar...” toma a direção dos versos para construir um outro olhar. A angústia 

representada agora é a do sujeito que foi e ainda é alvo do racismo, mas que se propõe a 

desconstruir o mito de passividade atribuído a população negra ao propor uma tomada 

de Atitude. Esse exercício de transgressão do texto antecessor produzido pelos textos 

paródicos da literatura afro-brasileira, ocorre na tentativa de reconstruir a história 

através da linguagem literária que propõem um outro olhar. Segundo Conceição 

Evaristo (2009), “A transgressão oferecida pelos textos paródicos da literatura negra-

brasileira pode ser observada nos textos em que a palavra literária vem reconstruindo a 

história.”. Dessa forma, ainda segundo a estudiosa, “A literatura negra toma como parte 

do corpus a História do povo negro, vivida e interpretada do ponto de vista negro, 

propondo uma leitura transgressora da História oficial e escrevendo a história dos 

dominados.” (2010, p.138). 
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       O texto poético de Oswaldo de Camargo impõe a presença do “riso negro” que não 

é ícone de subserviência para agradar “o senhor” ou a “senhora”, mas para sujar “a 

rósea boca da aurora”, ou seja, que produz fissuras, gera o incômodo e rasura um 

discurso já instituído como verdade de uma identidade nacional homogênea de um mito 

de democracia racial e dos “lábios tão finos da senhorita Igualdade” . “Sem arremedo ou 

moldagem”, ou seja, construindo seu próprio modelo e referência, “a cara preta” 

também emerge para rasgar velhas concepções que ainda não foram “arredadas” e 

estrategicamente construir uma personalidade negra que ao mesmo tempo se constitui 

individual e se respalda como parte e representação de um grupo. 

        O desfecho do poema, “Sê duro, ó negro, duro/ (...)Sê negro, negro, 

negro,/Maravilhosamente negro!”, ganha um tom de exortação ao conclamar outros 

negros, “ergue-te”, para serem “duros” para resistir ao que foram submetidos durante o 

processo de escravização e que de alguma forma ainda permanecem e são reinventados 

ao longo da história. A prática de se colocar como porta-voz de um povo é uma forma 

de criar identidades coletivas com o objetivo de transformação e reversão de hierarquias 

historicamente construídas em espaços de legitimação e intervenção como a própria 

literatura. Ainda nessa perspectiva de lançar uma possibilidade de fala coletiva e de 

representar um segmento minoritário para questionar sua própria condição de minoria, 

há outro texto poético de Oswaldo de Camargo que estabelece intertextualidade 

implícita de forma e conteúdo com o poema “Vozes d’África” também de autoria de 

Castro Alves: 

 

Vozes d’África 

 

Deus! ó Deus! onde estás que não 

respondes? 

Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes 

Embuçado nos céus? 

Há dois mil anos te mandei meu grito,  

Que embalde desde então corre o infinito... 

Onde estás, Senhor Deus?... 

(...)  

A Europa é sempre Europa, a gloriosa! ... 

A mulher deslumbrante e caprichosa, 

Rainha e cortesã. 

(...) 

Mas eu, Senhor!... Eu triste abandonada  

Em meio das areias esgarrada, 

Perdida marcho em vão! 

(...) 

Ai! dizem: "Lá vai África embuçada  

No seu branco albornoz. . . " 

Nem vêem que o deserto é meu sudário,  

Que o silêncio campeia solitário  

Por sobre o peito meu. 

(...) 

Basta, Senhor!De teu potente braço  

Role através dos astros e do espaço  

Perdão p'ra os crimes meus! 

Há dois mil anos eu soluço um grito... 

escuta o brado meu lá no infinito, 

Meu Deus! Senhor, meu Deus!!!... 

 

(ALVES, 2015) 
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Meu grito 

Meu grito é estertor de um rio convulso... 

Do Nilo, ah, do Nilo é o meu grito... 

E o que me dói é fruto das raízes, 

ai, cruas cicatrizes!, 

das bruscas florestas da terra africana! 

Meu grito é um espasmo que me esmaga, 

há um punhal vibrando em mim, rasgando 

meu pobre coração que hesita 

entre erguer ou calar a voz aflita: 

Ó África! Ó África! 

Meu grito é sem cor, é um grito seco, 

é verdadeiro e triste... 

Meu Deus, porque que é que existo sem 

mensagem, 

a não ser essa voz que me constrange, 

sem ecos, sem lineios, desabrida? 

Senhor! Jesus! Cristo! 

Por que é que grito? 

(Oswaldo de Camargo) 

(CAMARGO, 1961, p. 25)

 

 

 

 

       O espelhamento com o poema de Castro Alves também ocorre na escolha temática 

de lançar um apelo, um grito aos céus e às figuras divinas. A aproximação se estende na 

medida em que esse “grito” é lançado no sentido de pedir auxílio para o mesmo espaço 

de referência, a saber, a África. Entretanto, o desespelhamento é marcado com a 

identificação e apropriação do discurso apesar do texto poético de Castro Alves simular 

a fala da África sobre seus problemas e discriminações sofridas, “Mas eu, Senhor!... /Eu 

triste abandonada/ Em meio das areias esgarrada,/Perdida marcho em vão!”. 

 Como contradiscurso, a poesia de Oswaldo de Camargo impõe o seu próprio 

“grito” que é também o grito da África. A seleção vocabular para o título “Meu grito” 

revela a apropriação do discurso, “Meu”, e ao mesmo tempo o elo de identidade que é 

estabelecido com o continente africano na medida em que os marcadores linguísticos 

conferem à voz do eu poético a possibilidade de se constituir ao mesmo tempo 

individual e coletiva. Essa representação do eu poético como sujeito que expõe seu 

próprio grito gera a não ocorrência de produção e reprodução de estereótipos pelo seu 

caráter de autorrepresentação. “Vozes d’África” representa o continente africano de 

forma inferiorizada comparada a Europa, “A Europa é sempre Europa, a gloriosa! ... (...) 

Mas eu, Senhor!... Eu triste abandonada”,  e como uma terra perdida sem perspectiva de 

mudanças, “Perdida marcho em vão!”. 

 Somado a isto, as aflições que recaem sobre a África da poesia de Castro Alves 

aludem a uma espécie de castigo, pois o referido continente é colocado na condição de 

pecador, praticante de crimes pelos quais pede perdão: “Basta, Senhor! De teu potente 
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braço/Role através dos astros e do espaço /Perdão p'ra os crimes meus!”. A construção 

desses versos remetem ao mal de Cam, presente na narrativa bíblica, e que serviu 

historicamente como espécie de justificativa para as mazelas que afligem o continente 

africano. A estratégia de inversão da história e criação de sentimento de culpa nos 

segmentos dominados foi e é uma prática ostensiva do segmento dominador, sobretudo 

no processo de colonização para mascarar os reais interesses e práticas com a falácia de 

uma suposta missão civilizatória. 

 Já em “Meu grito” a inculcação do sentimento de culpa fenece e cede lugar para 

questionamentos. A personificação do rio Nilo intensifica a dimensão do grito de aflição 

do eu poético e consequentemente de sua angústia, representada pela riqueza de 

antíteses.  A angústia também perpassa pela possibilidade de silenciamento do grito: 

“(...) entre erguer ou calar a voz aflita: Ó África! Ó África!”. O grito de questionamento 

encontra ápice no último verso, no qual ao invés de atribuir a si a culpa da opressão e 

aflições o eu poético questiona, interroga: “Senhor! Jesus! Cristo!/Por que é que grito?”. 

O grito “convulso”, “seco”, “verdadeiro”, o grito-punhal rasga, apunhala, convulsa, 

seca, rasura o estatuto de verdade de narrativas anteriores de legitimação hegemônica 

com as quais dialoga: 

MAR PORTUGUÊS 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

 (PESSOA, 2015) 

 

 

 

NAVIO NEGREIRO 

                V 
Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus!  

Se é loucura... se é verdade  

Tanto horror perante os céus?!  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

De teu manto este borrão?...  

Astros! noites! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!  

 

(...) 

São mulheres desgraçadas,  

Como Agar o foi também.  

Que sedentas, alquebradas,  

De longe... bem longe vêm...  

Trazendo com tíbios passos,  

Filhos e algemas nos braços,  

N'alma — lágrimas e fel...  

Como Agar sofrendo tanto,  

Que nem o leite de pranto  

Têm que dar para Ismael.  

 

(ALVES, 2015) 
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         Em “Mar Português”
 29

 a ideia de posse fica marcada logo no título, quando a 

nacionalidade portuguesa é atribuída ao mar. Composto por três quartetos com rimas 

externas e emparelhadas, o poema de Fernando Pessoa perpassa por uma memória 

hegemônica das consequências e resultados das chamadas “grandes navegações”. 

Afinado com o discurso oficial, o texto poético em discussão exalta a coragem e as 

conquistas das explorações marítimas protagonizadas pelos portugueses. Através de 

versos performáticos e da interpelação, tece uma narrativa de nação sem fissuras, 

silenciando “o grito” dos dominados e instituindo a heroicidade dos dominadores como 

verdade. 

          O sofrimento exposto também se limita ao povo português, sobretudo às 

mulheres. Esse sofrimento é intensificado através do uso da hipérbole e da repetição do 

som da letra “l” logo nos primeiros versos. Ambas figuras de linguagem aproximam o 

sal do mar, das lágrimas e do sofrimento de Portugal. A afirmação de apropriação do 

mar é ainda reforçada no segundo verso do segundo quarteto: “Para que fosses nosso, ó 

mar!”, e na sequência a narrativa de nação encobre os percalços, as diferenças, as outras 

memórias para conferir “validade” às explorações: “Valeu a pena? Tudo vale a pena/Se 

a alma não é pequena.”. Tal simplificação da validade do que foi feito durante as 

navegações consiste em desautorizar outras falas a respeito. O argumento de valer a 

pena quando se não tem uma alma pequena de imediato deslegitima outras vozes que 

possam representar de outra forma e questionar a validade de determinados atos. Essa 

possível prática já é antecipadamente desqualificada como pertencente a quem possui 

pequena alma. Assim, a dicção do colonizador, no poema de Fernando Pessoa, despreza 

o sofrimento do colonizado e tenta reverter sua condição de algoz ao valorizar seu 

próprio sofrimento. 

A célebre apóstrofe que começa e encerra a quinta parte do poema representa 

uma invocação não somente a Deus, mas, através da prosopopeia, também pede aos 

elementos e fenômenos da natureza, “mar, astros, tempestades, tufão” para que se 

                                                           
29

 Cumpre salientar que os dois poemas portugueses aqui analisados constituem uma exceção nesta 

pesquisa. Estes só foram incluídos pelo fato do poema negro estabelecer um diálogo também com poemas 

brasileiros além do português e por existir uma representação nos poemas portugueses em discussão que 

abordam a realidade brasileira a partir do contexto da colonização.  
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coloque um fim nas atrocidades do regime escravocrático. Cabe salientar que ele reforça 

o mito do africano selvagem e há a recorrência da construção fanopáica dentro do 

cenário escravidão, aludindo ao mito de passividade e/ou predestinação da população 

negra ao sofrimento. 

O discurso de isenção ou justificativa diante dos horrores provenientes do 

processo de invasão e escravização lança mão de diversas estratégias para se respaldar. 

A própria intertextualidade com outros textos historicamente autorizados também é 

utilizada. No caso da parte V do poema “Navio Negreiro” podemos destacar a 

intertextualidade implícita com o discurso bíblico. Em “Gênesis”, Agar é a serva egípcia 

de Sara que é amaldiçoada e abandonada no deserto juntamente com seu filho Ismael. 

No texto poético de Castro Alves, a comparação, realizada entre as mulheres negras 

sequestradas para o tráfico e escravização e Agar, coloca no esquecimento os 

praticantes do sistema de escravização e o objetivo de hegemonia para naturalizar e 

remeter a uma espécie de maldição a opressão contra um determinado segmento. No 

entanto, a prática de rasura do discurso do segmento majoritário através da Literatura 

Negra também é realizada de forma reincidente em diálogo com o “Navio Negreiro” e 

“Mar Português” no texto a seguir: 

 
Pessoa 

 

Esses mares! Não foram sempre teus, 

Lágrimas caíram solitárias, e aos borbotões. 

Do lado de cá, muitas mães também choraram, 

E ainda não findaram. 

Os tristes filhos seus, para outro lado, além do mar, 

Levaram. 

A riqueza de Próspero, saiu dessas mãos negras 

Em todo o novo mundo 

E todo o tempo, 

Nossa companhia foi a morte 

E a sina de Calibã, 

Continua conosco, sorte? 

Tudo isso, 

Para que todo o mar, fosse teu 

Não sei se valeu a pena, 

Não tínhamos alma, 

Lembra? 

Vocês passaram além do Bojador 

Acima da dor, mas digo-te 

Amarraram toda maldade do mundo 

Em nossa cor. Gritar ao Deus dos desgraçados 

Tanto horror, é muito fácil, 
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Quisera vê-los carregar esse fardo 

Pesado. Do preconceito. 

Mar adentro, além da dor 

Arrastando, como correntes presas às mãos. 

Grilhões atados no coração, 

Pelo tempo afora. 

A voz ouvida no Restelo 

Não teve eco em sua jornada 

Da gente negra, ouvia-se 

Apenas o lamento. 

Revoltas  

Se sucediam, caladas 

À força do açoite 

Pelo poder das armas 

Sem julgamento 

E o maior crime da história 

Estava em andamento. 

 

Hoje, andemos! 

Quebrando as amarras 

Pela força do pensamento. 

 

(Décio Vieira) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2010, p.58-59) 

    

 Essa voz negra que emerge através do eu poético, instaura outro poder que 

propõe uma ruptura e desautoriza o discurso dos poemas de Fernando Pessoa e Castro 

Alves aqui analisados; além de também exercer intertextualidade com A tempestade de 

Shakespeare (2002). Desconstruir estratégias discursivas que produzem representações 

e narrativas com estatuto de verdade e legitimam o processo de dominação de um grupo 

é uma forma de construir contradiscursos. A produtividade de contradiscursos literários, 

como ocorre no poema de Décio Vieira, são estratégias de denúncia da perspectiva 

unilateral do discurso canônico. Somado a isto, é relevante considerar que a realização 

dessa intertextualidade crítica é também uma forma de resistência contra a exclusão 

desses textos das diversas instâncias legitimadoras.  Assim, o contradiscurso literário é 

uma “tática” de re-ver a história, revisar a memória, instaurar uma rebelião no cânone e 

reavaliar configurações culturais que visam a manutenção de uma hegemonia colonial. 

 A própria escolha do título “Pessoa” já revela o tom paródico embebido na 

ironia que os versos vão estabelecer com o outro texto. “Pessoa” remete ao sobrenome 

do autor de “Mar Português”, mas também é uma alternativa de tratamento informal e 

debochado ao dialogar com alguém. O discurso marcado pela desautorização prossegue 

logo nos primeiros versos, “Esses mares! Não foram sempre teus” e retoma a afirmativa 
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de posse e dominação dos mares no poema de Fernando Pessoa para deslegitimar e 

desapropriar a ideia de naturalização da dominação portuguesa. A relativização ressalta 

o sofrimento de outros indivíduos que foram alvo justamente do que é exaltado no outro 

texto. A reversão do sofrimento para o segmento subalternizado demonstra também 

como tal sofrimento ainda “Do lado de cá, muitas mães também choraram,/E ainda não 

findaram.”.  

 Na sequência, controversamente ao que é valorizado em “Mar Português”, ou 

seja, a colonização, “Pessoa”, revisa rememorando que a riqueza proveniente das 

grandes navegações é fruto “dessas mãos negras”. A denúncia das mortes decorrentes 

da colonização e processo de escravização bem como da construção do mito de 

predestinação “sina de Calibã” provoca fissuras na valorização da apropriação presente 

em “Mar Português”.  A intertextualidade implícita e em sentido restrito prossegue com 

o questionamento-rasura de se “valeu a pena?” seguida da resposta irônica: “Não 

tínhamos alma,/Lembra?”. Responder com o verso “Não tínhamos alma,” não só é rever 

a afirmativa de que “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena” como um modo 

de rememorar parodiando o discurso hegemônico colonial de que os negros não 

possuíam alma no sentido de legitimar o sistema escravocrático. 

         A metáfora “passar além do Bojador” é reinventada pela utilização da palavra 

“acima” no verso subsequente. Passar “acima da dor” confere uma enunciação 

pejorativa que deslegitima e desautoriza o discurso de valorização da dominação 

colonial e enfatiza os sofrimentos e subjugações do segmento dominado. Seguindo essa 

linha de questionamento e desautorização do discurso hegemônico, é instaurado outro 

intertexto, dessa vez com o poema “Navio Negreiro”. Em: “Gritar ao Deus dos 

desgraçados/Tanto horror, é muito fácil,” fica evidente uma forma de rebelião contra o 

discurso do outro que apesar de demonstrar sensibilização diante da prática de 

escravização ainda mantém um elo com a hegemonia colonial e, portanto, produz uma 

enunciação distanciada na qual o negro ainda é objeto.  

 Nos versos subsequentes, também há uma extrapolação do fardo da escravidão 

para o fardo do preconceito, sugerindo uma amplitude histórica e o registro do processo 

de silenciamento de vozes que emanam do espaço imposto à parcela excluída dos 

espaços de poder e consagração. Na contramão desse silenciamento, é ressaltada a luta e 

resistência da população negra ao citar “revoltas” que sucederam mesmo “caladas. Por 

sua vez, a criminalização da escravização e colonização, “(...) o maior crime da 
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história”,  contradiz a minimização das invasões e explorações. Ao encerrar com a 

denúncia de que o preconceito, na atualidade, ainda é uma forma de prolongamento da 

escravização  e exortar àqueles que se identificam com esse contexto para “quebrar as 

amarras pela força do pensamento” é sugerir uma “luta” no plano ideológico que pode 

ser factível através da “arma” palavra. 

          Segundo Brandão (1995, p.10), por ser um signo ideológico produzido em 

interação social, a palavra é um lugar privilegiado para manifestação da ideologia e de 

dar significado à realidade de diferentes formas segundo vozes e pontos de vista dos que 

a empregam.  Dentro dessa perspectiva, o uso da palavra no poema “Pessoa” faz 

emergir vozes que empregam outro ponto de vista que se distancia dos poemas 

antecessores e busca re-visar a história por uma ótica negra. Usar o próprio signo para 

questionar e repensar a concepção de língua como instrumento pedagógico de 

interpelação para a narrativa de nação também é uma “armadilha” utilizada pela 

Literatura Negra. A língua portuguesa, imposta pelo colonizador europeu, é valorizada 

em um poema de Olavo Bilac ideologicamente identificado com a tradição dos povos de 

ascendência europeia: 

Língua portuguesa 

Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela… 

Amo-te assim, desconhecida e obscura, 

Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o trom e o silvo da procela 

E o arrolo da saudade e da ternura! 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 

Em que da voz materna ouvi: “meu filho!” 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

 

( BILAC, 2015) 

 

O soneto clássico valoriza a Língua Portuguesa principalmente por esta 

representar uma herança simbólica, prática e cultural de Portugal. Essa aproximação 

http://www.infoescola.com/geografia/agreste/
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com o acervo cultural proveniente do continente europeu, em detrimento do que era 

produzido no Brasil com influência dos povos indígenas, africanos e seus descendentes, 

foi uma prática da produção poética do movimento literário denominado historicamente 

de Parnasianismo. Afirmando-se como contradiscurso, o texto poético a seguir 

apresenta uma representação diversa sobre a Língua:       

 

 Língua 

 

língua vil 

      língua infame 

      que a falsidade partiu 

      assim não há quem te ame 

tua batalha de inveja 

      desperta sempre impura 

      na meia sombra da injúria 

      língua te és fúria 

de ciúme palpitante 

      no disse que disse insosso 

de ódio latejante 

      língua que não tem osso 

língua ingrata 

      lavada em veneno 

      língua ultrajante 

       Ah, língua que mata 

 

(Márcio Barbosa) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2008. p 86) 

 

 

       A relação com a língua imposta pelo colonizador é historicamente baseada no 

conflito para negros e indígenas no Brasil. Uma forma de resistir a tal violência foi 

reinventar o português através da inserção de palavras do tupi-guarani e de diversas 

línguas africanas e até mesmo modificações mais complexas no plano estrutural da 

sintaxe. Essa revolta linguística criou o português brasileiro, que durante muito tempo 

foi considerado inferior perante o português de Portugal que galgou o status de original, 

puro, culto, belo e de padrão a ser seguido, como ficou evidenciado no texto de Olavo 

Bilac. Em geração de pesquisadores mais recentes, Rosa Virginia Mattos (2004) e Dante 

Lucchesi (2001) acreditam que o português brasileiro teria surgido, de algum modo, de 

um processo que lembra a crioulização, se não pelos resultados alcançados, pela íntima 

convivência com as outras línguas (esses argumentos provém da demografia histórica e 

da história da educação brasileira).
30

 

                                                           
30

 Cf. ILARI; BASSO, 2006.  LUCCHESI, 2001. MATTOS E SILVA, 2004. 
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    Apesar da reapropriação da língua portuguesa, muitos conflitos e disputas ainda são 

estabelecidos no sentido de hierarquizar a língua padrão e a não-padrão, utilizando 

denominações imbuídas de valores dicotômicos como “erudito” x “popular” e 

valorizando determinadas diferenciações linguísticas. É no sentido de repensar a 

exaltação da língua que a poesia de Márcio Barbosa “joga” com o sentido subjetivo de 

língua como linguagem e língua como órgão da fala. Dentro dessa perspectiva, o 

referido texto com métrica regular e rimas cruzadas se delineia para poder percebê-la 

também como “vil”, “infame”, “fúria”, “lavada de veneno” e “ultrajante”. Com a 

diccção mais inclinada ao conflito, com a referência linguística e cultural portuguesa, 

temos o poema “Erro de português” de Cristiane Sobral, que estabelece diálogo 

intertextual com o texto homônimo de Oswald de Andrade: 

 

Erro de português 
 

Quando o português chegou 

Debaixo de uma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena!  

Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português. 

 

(ANDRADE, 2015) 

 

 

  O poema-piada do autor modernista ganhou como intertexto para um diálogo crítico o 

texto poético “Erro de português”, agora produzido por uma escritora negra, Cristiane 

Sobral:  

Erro de português 

Tira a mão do meu quadril 

não sou mulata exportação Brasil 

você vacilou, perdeu a vez 

enjoei do seu perfume francês  

 

Bancou o superior com seu estilo europeu 

Ei, essa cooperação internacional já deu... 

fazendo piadas, meu cabelo não é bombril 

pra remediar me chamando de “a preta mais linda que você já viu” 

 

Você desconhece a profundidade da minha língua 

minha saliva tem tupi, guarani 

bantu com iorubá 

italiano com sueco e tupinambá 
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vai ler muito livrinho de história 

pra me contextualizar na sua memória 

 

Agora é a minha vez... 

você não sabe o que fez? 

vem cá neguinha exótica do meu coração? 

pensa que é malandro?  

que vai cavalgar na situação? 

 

Sua diplomaticamente elaborada cara simpática 

não entra mais na minha gramática 

não adianta apelar para a reforma ortográfica... 

você foi reprovado pelo seu erro 

erro de português. 

 

(Cristiane Sobral) 

(SOBRAL, 2015) 

    

         Segundo Vera Lúcia Ferreira, a escrita de Cristiane Sobral produz um aviso ao 

mundo que essa personagem-mulher é uma representante do feminino, mas também do 

feminino negro na luta por um espaço na sociedade. A autora afirma que Cristiane 

Sobral “(...) se apossa das palavras para, poeticamente, transformá-las em uma bandeira 

de luta para a recuperação da autoestima da mulher negra” (DUARTE; FONSECA, 

2011, p. 507).  E ainda complementa afirmando como os textos de Cristiane Sobral 

desestabilizam estereótipos e “(...) os significantes vão se tornando escorregadios, 

voluptuosos, a partir do momento em que o eu poético deixa transparecer a sua 

desconfiança em relação aos espaços e às mensagens que preestabelecem posições e 

lugares” (DUARTE; FONSECA, 2011, p.508). Em “Erro de Português” o 

questionamento de posições e mensagens preestabelecidas partem inclusive da 

ressignificação do corpo da mulher negra através da negação da representação da mulata 

como mercadoria para exportação. 

Objetos tradicionalmente valorizados como representação de status e bom gosto 

também são repensados: “enjoei do seu perfume francês”. Cumpre salientar que o enjôo 

é de “seu” perfume “francês”, o que marca um diálogo com um determinado 

interlocutor que nesse momento começa a ser identificado. Essa suposta identificação 

baseada em uma deslegitimação serve para questionar o sentimento de superioridade 

europeia. Nesta linha de pensamento, também problematiza questões mais amplas no 

plano político, como “cooperação internacional”, e no plano mais restrito da 

informalidade, como a prática de “piadas” de cunho racista.  
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 A poesia em análise mantém o mesmo título do poema com o qual dialoga 

criticamente, “Erro de Português” de Oswald de Andrade, e também explora o 

trocadilho entre o sentido denotativo de “erro de português” como um desvio da norma 

culta da língua e o sentido conotativo de “erro de português” como práticas equivocadas 

do povo de nacionalidade portuguesa. Apesar dessa aproximação no que se refere ao 

título, assim como as evidências de uma intertextualidade em sentido restrito, são 

nítidos distanciamentos tanto no plano estético, quanto na abordagem temática. No 

plano estético, o poema de Cristiane Sobral não adota a estrutura do poema curto, estilo 

poema-piada praticado por Oswald Andrade. O tom de ironia também perde um pouco 

do “deboche” para realçar mais a criticidade e nesse aspecto também é deflagrado um 

enfoque maior em relação às problemáticas das relações raciais estabelecidas no Brasil a 

partir do processo de colonização.  

Dessa forma, o texto mais recente, faz uma abordagem sobre elogios estéticos 

que buscam minimizar posturas preconceituosas, mas que acabam por reforçá-las ao, 

por exemplo, marcar racialmente os elogios “a preta mais linda que você já viu”. Em 

seguida, confere complexidade à sua língua tanto pela sua diversidade, proporcionada 

pela influência “tupi guarani bantu ioruba...”, quanto pelo seu significado ideológico de 

recomposição de memórias historicamente “soterradas”: A língua neste caso é utilizada 

também como metonímia do direito à fala e à escrita. Em “Agora é minha vez...” fica 

marcado implicitamente o desejo de tomar a fala e a escrita para então poder narrar suas 

próprias histórias. Ainda no âmbito da linguagem, segue questionando palavras como 

“exótica” e a hierarquização nas relações raciais. 

Levando-se em consideração que, segundo Barthes (1988, p.69), um texto é um 

tecido de citações provenientes da multiplicidade cultural que entram em diálogo, mas 

também em conflito, contestação e paródia,  textos, como o analisado, propõem um 

confronto que possibilite a revisão de cânones e histórias únicas com status de verdade. 

Fazer isto, através da poesia, questionando inclusive o próprio caráter ideológico da 

língua e suas manifestações culturais é reconhecer na intertextualidade e na 

metalinguagem “armas” do cotidiano que poeticamente instauram a subversão de uma 

determinada estética e consequentemente da histórica “sujeição de saberes”: 
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Estética 
quando o escravo  

surrupiou a escrita 

disse o senhor: 

- precisão, síntese 

- e bons modos!    

é seu dever 

 

enxurrada se demais em chuva 

do conta-gotas em sua bota de borracha rota 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 1996, p. 36) 

 

 

 

 

O gramático 
Os negros discutiam 

Que o cavalo sipantou 

Mas o que mais sabia 

Disse que era 

Sipantarrou. 

 

(ANDRADE, 2015) 

 

         

           O título do poema de Cuti, “Estética”, sugere a discussão sobre um modelo, um 

paradigma do ponto de vista do que é considerado belo, norma, padrão e representação 

do que é culto. Neste caso ainda, o título também transita entre a ideia de estética 

poética e estética da língua. Estabelecendo uma intertextualidade implícita, porém, em 

sentido restrito, com o poema “O gramático”, de Oswald de Andrade; o poema negro 

em análise recria a “piada” desfazendo a hierarquia subjetiva baseada no critério racial 

presente no texto antecessor. Enquanto o poema pertencente e em consonância com o 

que preconizava o movimento modernista, busca repensar os padrões da língua 

portuguesa, o poema “Estética” faz o mesmo, contudo, atribuindo um posicionamento 

mais politizado a quem pratica essa ação no texto poético. 

                O texto de Oswald Andrade atribui um tom mais descomprometido e 

restringido aos negros que produzem a linguagem com desvios da norma considerada 

culta. Tal atribuição também carrega estereótipos de inferiorização relacionados aos 

negros na medida em que não constrói um grau de intencionalidade de apropriação da 

língua; o que mais “sabia” é ironicamente o que se distancia ainda mais da língua 

reconhecida como padrão. Na contramão dessa representação o texto de Cuti confere 

intenção, apropriação e voz ao “escravo” que não “erra” ou “sabe” ou deixa de “saber” a 

norma. O “escravo”, neste caso, é aquele que “surrupiou” a escrita, ou seja, roubou, 

tomou para si, se apropriou e criou, recriou sua própria lógica de funcionamento. 

Somado a isto, cumpre também salientar a denúncia da opressão do dominador através 

da linguagem. O “senhor” é aquele que oprime simbolicamente através da dominação 

da língua. Entretanto, logo em seguida, este mesmo “senhor”, é desautorizado, criticado 
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em tom de deboche, pois é aquele que como representa a antítese tem a “enxurrada’ em 

chuva de “conta-gotas” e também é quem usa “bota de borracha rota”. 

         Torna-se relevante fazer considerações sobre os textos poéticos em análise 

também a partir de ponderações sobre intertextualidade e antropofagia. O significado de 

“devorar o inimigo” e apropriar-se do que lhe é interessante foi fundamental para a 

construção do Manifesto Antropofágico e do Movimento Modernista no Brasil. Para 

Perrone, “a antropofagia é antes de tudo o desejo do Outro, a abertura e a receptividade 

para o alheio, desembocando na devoração e na absorção da alteridade” (1990, p. 95). 

Contudo, essa suposta “absorção da alteridade” pautada antes de tudo no “desejo do 

Outro” não foi o suficiente para contemplar os discursos das minorias, reproduzindo 

diversos estereótipos. Justamente por isso, a poesia negra brasileira segue se 

diferenciando do discurso antropofágico, construindo suas próprias formas de diálogos 

inclusive com o Manifesto antropofágico: 

 

ZUMBI OR NOT ZUMBI 

                                (ao negro de alma branca) 

 

permanece encasulado 

até que as labaredas cheguem 

de teu abrigo 

façam fumaça 

e alguém diga: coitado! 

 

nem penses o fogo te vindo ao longe 

marchando brasas 

em horizonte raivoso 

 

não! É dentro que nasce 

suave 

do mais íntimo de sua sombra 

(...) 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2006, p. 36) 

 

        Partindo de considerações elaboradas por Achugar (2006) esse exercício de 

desautorização, questionamento e paródia, pode ser lido como forma de investigação do 

passado como estratégia não somente de recuperar, mas de corrigir e “armar” a 

memória. O título “Zumbi or not zumbi” ao mesmo tempo que dialoga com o manifesto 

antropofágico, estabelece a sua forma de dialogar pautada na negação da assimilação da 

cultura do Outro. Quando um poema negro contemporâneo “escolhe” dialogar com um 
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poema canônico de um outro momento histórico, e opta por estabelecer este diálogo na 

perspectiva da rasura é uma forma de revisar, debater o passado para construir um 

futuro diferenciado: 

 

 

Poema tirado de uma noticia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira-livre e  

morava no morro da Babilônia num 

barracão sem número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de 

Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de 

Freitas e morreu afogado. 

 

(BANDEIRA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

De origem jornalística 

Ao Manuel Bandeira 

e seu personagem “João Gostoso” 

 

Zé Negão, ajudante de pedreiro, 

Andava na madrugada de sábado, 

Na saída do baile pela polícia foi abordado 

Revistado 

Interrogado 

Surrado 

Seu corpo foi encontrado 

Pelas crianças 

Que brincavam no terreno ao lado 

Cheio de mato 

Próximo à avenida do Estado, 

Num terreno abandonado. 

 

(Ademiro Alves - Sacolinha) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 2006, p.22) 

 

 

O diálogo estrutural com a tipologia textual de notícia é sugerido em ambos 

poemas através dos respectivos títulos que marcam explicitamente as palavras “notícia”, 

“jornal”, “jornalística”. Estabelecer relação com uma notícia delimita a pretensão de 

representar um fato, relativamente cotidiano, com certa objetividade. O texto de 

Ademiro Alves, Sacolinha, inicia com a epígrafe que demarca outro diálogo intertextual 

em sentido restrito e explícito com o texto de Manuel Bandeira e com foco no 

personagem do referido poema, João Gostoso. 

Contudo, “De origem jornalística”, de Sacolinha, “(...) dialoga com um dos 

textos mais famosos do texto modernista. No entanto, o ponto de vista afrodescendente 

subverte o texto original, poderíamos dizer, suplementando-o, no sentido derridiano, ao 

recriar contexto, personagens, ações.” (DUARTE; FONSECA, 2011, p.539). Apesar de 

trabalhar com a concepção de “texto original” ao invés de “texto antecessor”, como 

apontam os estudos contemporâneos sobre intertextualidade, a autora realiza uma 

análise pertinente quanto a ideia de subversão, suplementação e recriação do texto 

canônico. Podemos destacar nesse sentido a própria mudança da voz verbal de um 
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poema para o outro. O poema “De origem jornalística” se aproxima esteticamente do 

texto com o qual dialoga sobretudo, na utilização de versos curtos, apenas com uma 

única palavra, neste caso específico, verbos. No entanto, enquanto os verbos do texto 

parodiado estão na voz ativa, “Bebeu/Cantou/Dançou” os verbos do texto paródia utiliza 

verbos na voz passiva: “Revistado/Interrogado/Surrado”.  

Essa estratégia pode, a priori, remeter a algo controverso ao que tem se proposto 

as literaturas de minorias, que consiste no objetivo de deslocar a minoria da condição de 

objeto para sujeito do discurso poético. Porém, nesse contexto, a escolha pelo uso da 

voz passiva remete à intenção de colocar o personagem Zé Negão como alvo de uma 

prática genocida da polícia. Em compensação, outros marcadores linguísticos conferem 

as constantes discursivas que caracterizam as contranarrativas, a exemplo do registro 

explícito, diferentemente do poema antecessor, da identidade racial do personagem. 

Tanto João Gostoso quanto Zé Negão são representados e identificados com as camadas 

populares: “carregador de feira livre”, morador do “morro” e “ajudante de pedreiro”. 

Mas, é o personagem do texto poético de “Sacolinha” que é identificado racialmente 

inclusive no próprio nome, Negão. A referida identificação serve de contexto para a 

sequência dos versos que denunciam a violência que provoca a morte de Zé Negão. 

Deste mesmo modo, o uso da voz passiva serve para apresentar uma outra narrativa, 

outra notícia, outra explicação para a morte de um homem de origem popular. 

Zé Negão é abordado pela polícia na saída de um baile, é revistado, interrogado 

e surrado e encontrado morto. A explicação de sua morte difere da de João Gostoso que 

bebe, canta e dança e comete o suicídio. A mudança do local de morte também é 

fundamental para a mudança de ótica na medida em que João Gostoso morre na Lagoa 

Rodrigo de Freitas e Zé Negão, não por acaso, morre “próximo à avenida do Estado,”.  

A escrita da palavra “Estado” com “E” maiúsculo aproxima o poema da ironia e da 

denúncia de omissão e permissividade do “Estado” como instãncia de poder, o que fica 

ainda mais evidenciado pelo verso subsequente: “num  terreno abandonado”.  

O poema “Quadrilha” da professora e pesquisadora Lívia Natália, também 

denuncia a violência policial contra os homens negros em um intrigante diálogo com o 

poema “Quadrilha” de Drummond:  
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QUADRILHA 
 

João amava Teresa que amava Raimundo  

que amava Maria que amava Joaquim que 

amava Lili  

que não amava ninguém.  

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para 

o convento,  

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou 

para tia,  

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. 

Pinto Fernandes  

que não tinha entrado na história. 

(ANDRADE,1985, p. 27).  

 

 

Quadrilha 

 

Maria não amava João. 

Apenas idolatrava seus pés escuros. 

Quando João morreu, 

assassinado pela PM, 

Maria guardou todos os seus sapatos. 

 

(Lívia Natália) 

(NATÁLIA, 2015)

 

Apesar de apresentarem o mesmo título e um diálogo intertextual evidente, os 

poemas em análise sugerem percursos para a temática amorosa bem distintos. Enquanto 

o poema de Drummond aborda os desencontros amorosos envolvendo várias pessoas, 

em uma espécie de círculo vicioso, no qual todos amam alguém mas não tem esse amor 

correspondido, o poema de Lívia Natália concentra-se em um único casal. No caso 

deste, não haveria amor mas idolatria que diante do desfecho trágico preserva apenas os 

objetos relacionados à parte que ela mais gostava do corpo do companheiro, os pés. Os 

versos são embebidos numa fina ironia para problematizar as singularidades da 

afetividade negra, constantemente atingida por fatores sociais. O genocídio de homens 

negros no Brasil tem proporcionado a recorrente desestruturação de famílias negras pelo 

aparato de segurança pública. Utilizar o diálogo com textos reconhecidos como cânone 

é uma forma perspicaz de denunciar o racismo na sociedade em sentido amplo e na 

literatuta em sentido restrito. Nesse sentido, problematizar como o racismo afeta 

questões subjetivas como a relação entre homem e mulher é uma forma de retomar 

diversas faces ainda silenciadas no interior da nossa sociedade. Como estratégia de 

reconhecimento, legitimação através de diálogos com autores consagrados textos 

poéticos de autores como Drumond são frequentemente revisitados: 

 

POEMA DE SETE FACES 
 

Quando nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 

As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 
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A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. 

 

O bonde passa cheio de pernas: 

pernas brancas pretas amarelas. 

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 

Porém meus olhos 

não perguntam nada. 

 

O homem atrás do bigode 

é serio, simples e forte. 

Quase não conversa. 

Tem poucos, raros amigos 

o homem atrás dos óculos e do bigode. 

 

Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

(...) 

Eu não devia te dizer 

mas essa lua 

mas esse conhaque 

botam a gente comovido como o diabo  

 

(ANDRADE, 2015) 

 

 

    Para dialogar, revisitar e revisar o “Poema de sete faces” selecionamos o poema 

“Arremedo” de Luiz da Silva Cuti: 

 

 

ARREMEDO 
 ao “Poema 7 Faces” de Carlos Drummond de Andrade 

 

Quando nasci, Drummond 

veio um anjo branco 

como todos são 

e enfiou em meu berço 

um saco de humilhação 

e me falou em tom 

de nojo e paternalismo 

- Cuti, vai ser trouxa na vida 

E me deu pra mamar 

A cachaça do racismo 

Açucarada, sem dúvida 

Com limão e dívidas 

Os olhos espiam os joelhos 

Torcidos da minha gente no chão. 

O dia nem dá pelota 

Porque quer ser ariano. 
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Os aviões cheios de bombas: 

Homens brancos pretos e amarelos. 

Deus negocia negros na Santa Ceia secreta 

 

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 1982, p.59) 

 

Ao confrontar os versos de “Arremedo” com o “Poema de sete faces” torna-se 

evidente a emergência de um eu poético que afirma uma identidade negra, constrói 

críticas a valores cristãos e denuncia práticas de cunho racista bem como o histórico 

processo de exclusão do negro na sociedade. Conforme afirma Maria Nazareth Fonseca 

os textos de Cuti são “(...) quase sempre permeados por fina ironia, procuram focalizar a 

gama de estereótipos que circulam numa sociedade que, tendo um percentual 

significativo de negros, parece ignorar os problemas específicos dessa população.” 

(2011, p.11).  

A caracterização de texto paródico, no sentido de um texto que estabelece uma 

intertextualidade crítica carregada de ironia, é estabelecida de imediato, através do 

título. A palavra “arremedo”, que significa imitação grotesca calcada no deboche, faz 

alusão à busca de diálogo com o texto anterior não como paráfrase, prolongamento do 

outro texto, mas como paródia, constituindo a interrogação da diferença. Quando a 

minoria, a diferença, o excluído, interroga, questiona, problematiza um texto 

historicamente legitimado, como é o poema canônico de Drummond, é instaurado o 

exercício de provocação de fissuras nas formas de representação reconhecidas e 

pretensamente hegemônicas. Dessa forma, fica explícito no poema de Cuti o estabelecer 

de um diálogo calcado no arremedo, no deboche, na ironia no sentido de desautorizar 

uma voz para fazer emergir outras vozes, revelar outras memórias.  

A abordagem temática de uma suposta “predestinação” deflagrada por um anjo é 

mantida no poema negro. Entretanto, neste caso, a marca da identidade racial do “anjo 

branco” é, diferente do poema de Drummond, um modo de instaurar o “campo de 

batalha” para travar o conflito ideológico dos problemas raciais enfrentados pelo sujeito 

negro que são frequentemente silenciados. O anjo, que é “branco”, em conformidade 

com o pensamento que permeia o imaginário coletivo do senso comum, coloca no berço 

do sujeito poético “o saco da humilhação”.  

Na sequência, há a reafirmação da denúncia do modelo pautado na hierarquia 

pigmentocrática ao sugerir um suposto paternalismo que contraditoriamente determina: 
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“- Cuti, vai ser trouxa na vida”. Este mesmo anjo é quem alimenta subjetivamente o 

sujeito poético ainda na tenra idade, dando de mamar “a cachaça do racismo/Açucarada, 

sem dúvida/Com limão e dívidas”. A comparação do racismo com a cachaça remete a 

especificidade do racismo à brasileira, pelo fato da cachaça ser uma simbologia da 

cultura brasileira, mas, sobretudo, por criar a subjetividade do vício que está na 

intimidade, no cotidiano, de forma sorrateira, adoçada com a dissimulação do racismo 

velado e temperado com a acidez do limão/opressão que pelas peculiaridades do seu 

exercício pautado no mito de democracia racial gera a dúvida. 

A prosopopeia das “casas que espiam os homens” é reinventada pela metonímia 

dos olhos que “espiam os joelhos” e esses joelhos são de uma gente que está no chão e 

uma gente com a qual o sujeito poético se identifica e caracteriza como “minha gente”. 

Neste momento, a utilização de uma voz coletiva e de um discurso de um sujeito que se 

projeta como intermediador do seu povo confere uma entonação diversa do poema de 

Drummond. Por sua vez, o bonde que “passa cheio de pernas: pernas brancas pretas 

amarelas” é substituído por “aviões cheios de bombas: Homens brancos pretos e 

amarelos.”, construindo uma esfera próxima do campo semântico da guerra que, neste 

caso, possui um foco, uma tensão racial, afinal, “O dia nem dá pelota/ Porque quer ser 

ariano”. Por fim, enquanto o “Poema de sete faces” emite um clamor a Deus em pedido 

de socorro, em intertetxtualidade com a narrativa bíblica, “Meu Deus, por que me 

abandonaste”, os versos de “Arremedo” fazem uma crítica que beira a desautorização de 

Deus diante do contexto em discussão: “Deus negocia negros na Santa Ceia secreta”. 

Ao analisar intertextualidade como um diálogo comprometido com o exercício 

de buscar reverter, recontar, repensar, rasurar o texto anterior compromete-se conceitos 

de hierarquia e originalidade. Por essa perspectiva, a intertextualidade confere um status 

de reinvenção ao texto que passa a ser posterior e não cópia, o diálogo passa a ser um 

intertexto e não imitação e o texto antecessor não carrega mais a concepção de original. 

A paródia, por sua vez, não é a cópia menor ou pejorativa mas a arte de reescrever o que 

já foi escrito, de vestir a palavra pelo avesso, de retomar discursos e reinventá-los. A 

reinvenção  através da intertextualidade pode ser destacada no poema a seguir: 

 

“PEDRA, PAU, ESPINHO E GRADE”: 

 

<<No meio do caminho tinha uma pedra >> 

mas a ousada esperança 
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de quem marcha cordilheiras 

triturando todas as pedras 

da primeira à derradeira 

de quem banha a vida toda 

no unguento da coragem 

e da luta cotidiana 

faz do sumo beberagem 

topa a pedra-pesadelo 

é ali que faz parada 

para o salto e não recuo 

não estanca os seus sonhos 

lá no fundo da memória, 

pedra, pau, espinho e grade 

são da vida um desafio 

e se cai, nunca se perdem 

os seus sonhos esparramados 

adubam a vida, multiplicam 

são motivos de viagem.  

 

(Conceição Evaristo de Brito) 

(RIBEIRO; BARBOSA, 1992, p.32-33) 

 

Neste poema de Conceição Evaristo é evidente a intertextualidade com o 

polêmico poema “No meio do caminho” de Drummond:  

 

NO MEIO DO CAMINHO 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

(DRUMMOND, 1930) 

 

 

Ao estabelecer essa relação intertextual, o poema de Conceição Evaristo começa 

justamente retomando o verso que tanto se repete no poema de Drummond, enquanto o 

poema de Drummond, por sua vez, já estabelecera com o seu título diálogos com o “Nel 

mezzo Del camin de nostra vita” na Divina Comédia, de Dante Alighieri (1265-1321) e 

o “Nel mezzo Del camin...”  do soneto de  Olavo Bilac (1865-1918). Contudo, ao invés 

de permanecer na repetição tão utilizada intencionalmente no poema “No meio do 
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caminho”, o poema de Conceição Evaristo  reinventa o sentido da “pedra no meio do 

caminho” acrescendo-lhe outros elementos que também representam percalços e 

obstáculos da vida. Não há somente a “pedra”, mas também o “pau”, o “espinho” e a 

“grade”. Somado a isto, a postura do eu poético se configura de forma diferenciada se 

identificando com quem não se concentra na “pedra” mas na superação dela.  

Assim, o eu poético de “Pedra, pau, espinho e grade” também se afasta da visão 

egocêntrica e passiva para uma postura ativa, apoiada em uma perspectiva de 

coletividade. O sujeito poético, neste caso, não fala somente de si e de suas 

experiências, mas de todos aqueles e aquelas que não vêem o “pau”, a “pedra” e a 

“grade” como obstáculos intransponíveis, entretanto como desafios, como “motivos de 

viagem”. Estes são capazes de “topar” ou até mesmo saltar a “pedra” e, ao invés de não 

esquecerem a pedra, não esquecem seus sonhos. Desta questão surge mais um 

distanciamento entre os poemas no que se refere à relação com a memória, com as 

oscilações do lembrar e do esquecer. A memória no poema de Drummond é composta 

pela experiência individual e dentro de uma perspectiva de rememoração, no estilo do 

exercício da martirologia, enquanto o poema de Conceição Evaristo remonta a uma 

memória coletiva, outras histórias, outros discursos. 

Outro poema negro estabelece intertextualidade com o poema de Drummond no 

sentido de denunciar o racismo que alimenta a violência aliada à intolerância religiosa. 

Em junho de 2015, uma menina de 11 anos, recebeu uma pedrada na cabeça 

acompanhada de insultos e demonizações por ter saído do culto do candomblé ao qual 

pertencia, devidamente trajada com as roupas características das religiões de matrizes 

africanas. Indubitavelmente, o ocorrido influenciou a produção poética de Taís de Oyá 

no sentido de transpor o sentido da “pedra” do poema de Drummond e denunciar as 

pedras atiradas pelo desrespeito, pelo rascimo, pela intolerância religiosa. O poema de 

Taís de Oyá parte da pedra do poema de Drummond, para falar das pedras que atingem 

a liberdade ao culto religioso, a resistência e sobrevivência das tradições religiosas das 

comunidades negras brasileira, as pedras que atingem os Orís: 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma intolerância no meio do caminho 

Tinha um Ori no caminho da pedra 

O Ori tinha Axé, e no Axé bateu a intolerância. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 
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O Ori de Axé respondeu,  

O Ori tinha dono 

Foi em Logun que a pedra bateu 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Logun fechou os meus olhos 

 

"Dono do seu caminho sou eu." 

 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Uma pedra em minha ancestralidade bateu 

E na mira do apedrejador 

estava aquilo que ele jamais verá 

o Amor maior que eu. 

 

(Thais de Oyá) 

(OYÁ, 2015) 

 

 O poema extraído da página “Barravento”, nas redes sociais, fala não somente 

das pedras, mas da intolerância que estão no meio do caminho. Contudo, apesar do tom 

de denúncia e da afirmação que nunca esquecerá desse acontecimento, o texto poético 

em análise aborda a fé, a resistência e a existência dos ancestrais, dos orixás, de Logun 

neste mesmo caminho. Logun, na verdade, é o “dono” desse caminho traçado na 

resistência de quem permanece com a fé, apesar das adversidades e que seguirá por 

“Amor” a cultuar os orixás e consequentemente lutar contra o racismo. Desse processo 

de luta e resistência brotam as estratégias de reinvenção da vida, da história, da 

memória, da palavra, da poesia, da canção de quem não aceita mais o exílio de si e de 

suas tradições e propõe um “Exílio da Canção”: 

 

 

EXÍLIO DA CANÇÃO 

 

 

Minha terra tem Palmares 

Onde canta o carcará;      

Os atabaques que aqui golpeiam, 

Golpeiam como acolá 

Nossa pele tem mais brilho, 

Nossa verve tem mais suores, 

Nossas armas tem mais filhos, 

Nossas vidas mais labores. 

Em fugir, da noite a sombra, 

Mais prazer encontro em lutar; 

Minha terra tem Palmares... 

Minha terra tem horrores 

 

Arrestados desde o mar; 
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Em fugir, da noite a sombra, 

Mais prazer encontro em lutar; 

Minha terra tem Palmares 

Onde canta o carcará. 

Permita Ogun que eu não tombe 

Sem minha flecha lançar 

Sem proteger os amores 

Do quilombo que é meu lar. 

Nem qu’inda recite este verso 

Nas Quartinhas de Aruá. 

 

(‘ASEOKAÝNHA’) 

 (RIBEIRO; BARBOSA, 2008,  p.76) 

 

A inversão no título do poema de Aseokaýnha, “Exílio da Canção”, já delimita a 

intenção e dicção paródica em diálogo com o poema de Gonçalves Dias, “Canção do 

Exílio”: 

 

Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar –sozinho, à noite– 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que disfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá.  

(DIAS, 2015) 
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Já o título “Canção do Exílio” sugere um canto produzido sobre e/ou no exílio, 

enquanto “Exílio da Canção” remete a desautorização, distanciamento, negação, 

afastamento político da canção que pode ser interpretada como o poema anterior. 

Apesar do poema negro apresentar rimas similares às produzidas no texto poético 

antecessor, além de também constituir intertextualidade com outros poemas, como 

“Canto de regresso à Pátria”, de Oswald de Andrade, o tom de ironia e inversão 

permeiam todos os versos. O próprio nacionalismo ufanista, característico do período 

romântico ao qual pertence o autor Gonçalves Dias, é abandonado para a valorização de 

outro projeto de nação sugerido pela reiterada afirmação da existência de Palmares, que 

se trata, como fica evidenciado na sequência dos versos, do Quilombo dos Palmares 

situado na Serra da Barriga. 

Há também, em “Exílio da Canção”, a valorização de outros elementos como o 

brilho da pele e o relato da vida difícil dentro do contexto do processo de escravização. 

Tal relato se afasta do equivocado estereótipo de vitimização, pois, ao mesmo tempo 

que “Nossas vidas” possuem “mais labores” é possível encontrar “prazer” “em lutar”. A 

troca do “Sabiá” pelo “Carcará” segue a negação de um símbolo de brasilidade para o 

uso de uma construção sarcástica de um pássaro que remete ao sofrimento, à seca, à 

perseguição, mas também à resistência. As “aves” de “Canção do Exílio” são 

substituídas pelos atabaques. Ao invés de uma visão nacionalista romântica que afirma 

de forma saudosa que até as aves aqui gorjeiam de forma diferenciada, os atabaques 

“golpeiam”, o que sugere a ideia de luta. O próprio uso da palavra atabaque representa o 

universo simbólico africano e os atabaques “golpeiam aqui como golpeiam acolá”, o 

que ressalta a preservação de uma cultura que mantém um elo com o continente africano 

e rasura a suposta homogeneidade do discurso de nação. 

 Segundo Achugar (2006, p.204), a nação pode ser interpretada como um lugar, 

mas também como “um campo de batalha” no qual várias formas de nacionalismo ou de 

projetos de nação combatem, entram em conflito para “alcançar a hegemonia”. 

Demarcar que “Minha terra tem Palmares...” é mais uma vez uma forma de provocar 

fissuras na face harmônica de nacionalidade. Afirmar a existência de “Palmares” em 

“minha terra” é não aceitar a imposição de um discurso oficial de nação e representar a 

existência de uma espécie de “poder paralelo” de uma nação que emerge e se impõe 

paralelamente, e ao mesmo tempo instaura um campo de batalha, e entra no conflito. 

Lançar o olhar sobre a interseção desse conflito é uma forma de legitimar esses outros 
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projetos de nação e outras formas de contar a história. Analisar o confronto estabelecido 

através da intertextualidade entre a Literatura Negra e a literatura canônica brasileira é 

uma estratégia de produzir ecos sobre vozes historicamente silenciadas, de referendar 

como Literatura versos que representam o histórico de luta e resistência da população 

negra brasileira.  

Colocar os “poemas na arena” possibilitando condições igualitárias para o 

confronto é fazer emergir o direito à literatura, à escrita, é tomar posse da própria 

narrativa e não “tombar” antes de “lançar” a flecha que pode ter como alvo amores e 

dores, derrotas e vitórias, fugas e lares e a legitimação da produção de versos que sejam 

recitados em e além das “Quartinhas de Aruá”
 31

. Lançar os holofotes sobre produções 

literárias negras que revisam, reinventam, revertem e revisitam o fazer poético 

valorizado por uma tradição hegemônica é se posicionar na “trincheira” empunhando a 

arma da palavra para demonstrar que: 

 

(...) 

entre silêncios 

augúrios de mar e rios 

o poema acende seus pavios 

e se desata  

do vernáculo que mata 

ao relento das estrofes 

acolhe os risos afros 

embriagados de esquecimento e suicídiono horizonte do delírio 

e no âmago do desencanto contesta as máscaras 

lançando explosivas metáforas pelas brechas dos      

 poesídios 

contra o arsenal do genocídio 

  

(Luiz Silva Cuti) 

(CUTI, 2006, p. 29)  

                                                           
31

 Quartinhas de Aruá é um projeto baiano que promove encontros periódicos para promover o estímulo 

ao debate, leitura e divulgação da literatura negra. 

 

 

 



200 
 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
“Ofereço-te Exu 

o ebó das minhas palavras 

neste padê que te consagra 

não eu 

porém os meus e teus 

irmãos e irmãs em 

Olorum 

nosso Pai 

que está  

no Orum 

Laroiê!”  

(Abdias do  DO Nascimento)  

 

 

O Ebó, oferenda dos rituais de religiões de matrizes africanas, é a representação 

e ao mesmo tempo a materialização mágica de um ato baseado na lógica da 

reciprocidade. Através do ebó, pede-se e simultaneamente oferece-se. Aproximar as 

palavras de um poema negro da imagem de um ebó constitui um exercício de 

aproximar-se das manifestações culturais de herança africana, mas, sobretudo, 

reconhecer nas palavras o poder “mágico” de representar e estabelecer reciprocidade 

com o interlocutor. Oferecê-las a Exu, orixá responsável pela comunicação, pelos 

caminhos e dono da encruzilhada, potencializa suas possibilidades, pedindo abertura de 

caminhos para os versos e também dedicando esses mesmos versos como oferenda. 

Na encruzilhada, a poética negra brasileira critica, rasura, cobra a conta do 

dominador, mas, concomitante constrói propostas, alternativas, oferece caminhos. Em 

processo análogo a este, essas considerações finais, colocam esta pesquisa como o 

ponto de interseção entre questionar os “regimes de verdade”, expor suas fraturas, 

instaurar e oferecer visibilidade aos processos de disputas, mas propondo alternativas 

práticas de construção de uma insurgência negra. Assim, o questionamento dos 

silenciamentos das vozes literárias que lutam para serem ouvidas foi operacionalizado 

através do confronto de textos poéticos historicamente consagrados e textos poéticos da 

literatura negra, reafirmando os pontos em comum e ao mesmo tempo abrindo caminhos 

outros através do ebó das palavras, fazendo do ponto de intertexto um ponto de partida 

para a construção da encruzilhada de vozes, literaturas, memórias, histórias, enfim, 

saberes. 
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Dessa forma, no primeiro capítulo, as imbricações entre memória e 

intertextualidade na Literatura Negra foram analisadas a partir de autores como Achugar 

(2006) Foucault (2005), Pollak (1989) e Ricoeur (2007) e foram fundamentais para 

pensar o exercício da memória como um movimento duplo e ambíguo de lembrar e 

esquecer, a partir ainda da abordagem genealógica. A composição de memórias da 

intertextualidade, ou seja, de uma revisão bibliográfica sobre a temática, orientaram a 

análise dos poemas negros com intertextualidade com a memória, apontando essa 

relação como um trabalho minucioso de tessitura, de tecer a colcha da memória com 

múltiplos retalhos que constituem o que se é com base também no que já se foi. 

Foi possível detectar ainda no primeiro capítulo, como a literatura negra, na 

condição de espaço privilegiado de manifestações da subjetividade, reinventa o 

posicionamento do sujeito da enunciação para tornar factível a reinvenção da história e 

o emergir de memórias subterrâneas. Assim, a produção poética negra inclina-se em 

direção a um exercício memorialístico que recorre às memórias individuais e coletivas, 

narrativas oficiais e contra-narrativas, literaturas de minorias e literaturas canônicas. 

Nessa arena abrem-se as portas para as memórias silenciadas, questiona-se a 

manipulação da memória e produz-se a tensão, a rasura, a cisão que propõe a 

intertextualidade entre diferentes memórias no sentido de interrogar o cânone e 

apresentar a própria intertextualidade como um recurso que recorre, sobretudo à 

memória.   

Certamente, o estudo da intertextualidade paródica da literatura negra por uma 

perspectiva de memórias da intertextualidade e intertextualidades das memórias apontou 

um caminho possível para não somente perceber essas imbricações entre recorrer a um 

poder e ao mesmo tempo negá-lo, autorizar os contraditórios, se afastar das análises que 

falam das diferenças que não promovem diferença alguma, dissolver fronteiras para 

empoderar outros saberes e trabalhando a memória como uma categoria histórica que 

trabalha com a coletividade dialogando com novas formas de historiografia. 

No segundo capítulo, recorrendo aos teóricos que problematizam o historicismo 

como Focault (2005), Le Goff (2005), Michel Löwy (2002) e Certeau (1982) foi 

possível analisar os intertextos entre Poesia Negra e História, demonstrando como o 

exercício de pensar e re-pensar a história oficial através da literatura negra é um 

exercício de ouvir outras vozes que buscam narrar histórias outras, e a linha tênue que 

as une e possibilita a construção de outras linhas que não são simplesmente retas e 
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contínuas, mas que se entrecruzam em uma infinidade de possibilidades e 

descontinuidades. Dessa forma, a partir desse capítulo, afirmamos que o diálogo 

estabelecido entre a poesia negra e a história consagrada, reconhecida por livros 

didáticos, hinos e celebrações, é desenvolvido pelo viés da rasura, no movimento 

ambivalente do esquecer algumas histórias para lembrar histórias outras que foram ao 

longo dos séculos silenciadas, e que dialogam com a oralidade e o sentimento de 

identidade coletiva da comunidade negra brasileira. 

A intertextualidade com a história aparece recorrentemente nas produções da 

literatura negra brasileira com o intuito de negar ou afirmar, parodiar ou parafrasear, 

lembrar ou esquecer, rememorar ou apagar a história, e é esse movimento duplo e 

ambíguo que caracteriza o diálogo com a encruzilhada desde um ponto em comum. A 

partir de um ponto intertextual abre-se espaço para caminhos múltiplos, nos quais 

histórias da comunidade negra são retomadas ao passo em que questiona-se, rasura-se a 

história reconhecida como oficial. A escolha entre o negar ou o afirmar, o parodiar ou o 

parafrasear e o lembrar ou o esquecer está diretamente ligado às histórias com as quais 

são estabelecidas o diálogo. Dessa forma, pode-se afirmar que o diálogo com a história 

consagrada é estabelecido pelo viés do esquecer para lembrar histórias diversas que 

foram ao longo dos séculos silenciadas. Neste contexto, a poesia negra estabelece esses 

diálogos com a história pelo seu estilo de representação e afirmação identitária da 

população negra e a reversão dos estereótipos que historicamente lhes foram atribuídos. 

 Por sua vez, o terceiro e último capítulo apresentou a intertextualidade paródica 

da Literatura Negra com a Literatura Canônica como um recurso reiterado que coloca o 

espaço poético como uma arena na qual disputas ideológicas são travadas. Assim, a 

poética negra configura-se, neste capítulo também como um instrumento de luta contra 

o racismo, inclusive o racismo disseminado na própria literatura reconhecida como 

cânone no Brasil. Através do cotejamento dos textos foi possível identificar “o não dito” 

como uma constante na literatura canônica, que invisibiliza e silencia a história e a 

memória da população negra brasileira e esse “não dito” é confrontado pelo que passa a 

ser dito no poema negro que instaura a intertextualidade. A recorrência de mais de um 

poema, que parodia, intertextualiza e rasura o mesmo poema canônico, salientou a 

multiplicidade de discursos que identificam a necessidade e o campo fértil de buscar 

dizer algo tomando como ponto de partida uma referência do “não dito”. Portanto, esses 

pontos de fraturas dentro do plano da intertextualidade, configuraram a produção 
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poética como instrumento ou espaço de conflito entre essas memórias. 

Em um conflito, é importante conhecer bem o “adversário”, e a intertextualidade 

é um fenômeno que explicita o conhecimento sobre o texto do outro para concordar ou 

discordar, reafirmar ou subverter, parafrasear ou parodiar. Tendo em vista que a 

Literatura Negra também é um espaço/instrumento de luta, a intertextualidade ou a 

metalinguagem crítica com a Literatura canônica como constantes discursivas 

representam o “conhecer” dessas produções literárias para poder questioná-las. Uma 

forma de combater o racismo na literatura canônica, questionar modelos e narrativas 

oficiais é partir justamente deles para recriar outras narrativas que possam entrar nessa 

disputa. Para tanto, é fundamental o conhecimento e até mesmo o (re)conhecimento da 

literatura consagrada através da intertextualidade, bem como da própria (re)escritura 

baseada na metalinguagem. 

Dessa forma, no último capítulo, o diálogo com pesquisas desenvolvidas por 

estudiosos como Benedita Damasceno (1988), Florentina Souza (2005), Eduardo de 

Assis Duarte (2009) e Maria Nazareth Fonseca (2011), juntamente com considerações 

de sociólogos e educadores brasileiros e estrangeiros como Carlos Moore (2007), 

Foucault (1999; 2005; 2007) e Kabenguele Munanga (1999; 2005) reafirmou como a 

poesia negra brasileira propõe, através da intertextualidade com a poesia canônica 

brasileira, um processo de enegrecimento de saberes instituídos, bem como auxiliou na 

compreensão da encruzilhada de diferentes temáticas e vozes. Por sua vez, as noções de 

rasura, intertextualidade e paródia foram fundamentais para comprovar como o corpus 

selecionado ratifica esse processo de enegrecimento de saberes historicamente 

legitimados em diálogo com a memória, a história e a poesia oficial. 

A estratégia de usar a poesia para questionar o seu próprio formato, a forma de 

produção transgredindo normas pré-estabelecidas e questionando modelos estéticos 

também é um recurso bastante utilizado na poética negra brasileira. Questionar a 

imposição ou repetição de um modelo para os versos também foi algo 

preponderantemente realizado pelos poeta. Portanto, em uma perspectiva dialética foi 

possível ainda analisar o estético e o ideológico nos trechos literários não como fatores 

opostos, que se excluem, mas como elementos que se completam e que provocam 

“tensões do lirismo” através do recurso da metalinguagem, como uma “arma”, como um 

“poema-ebó”. 
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O levantamento de mais de 70 poemas negros que estabelecem intertextualidade 

com a memória, a história e a literatura oficial não só deslegitimam as reiteradas 

afirmações de ausência de corpus para esta pesquisa, como também tornou possível a 

confirmação da hipótese de que a intertextualidade é constantemente utilizada pela 

poesia negra brasileira com o objetivo de rasurar a memória, a história e a literatura 

reconhecida como oficial.  

Assim, como um dos principais saldos desta pesquisa, indica-se a 

intertextualidade da poesia negra brasileira com a memória, a história e a literatura 

oficial como um elemento que caracteriza a produção poética negra assim como outros 

traços já levantados por diversos teóricos, como a rejeição das políticas de 

branqueamento; a reversão do sentido pejorativo da palavra negro; o rompimento com 

os padrões consagrados; a construção de um elo com o continente africano e a 

emergência de um eu-enunciador que se quer negro e conta uma nova história da 

população negra brasileira. 

Os textos poéticos foram levantados e analisados, conforme indicado, sem 

restringir períodos históricos ou autores no sentido de analisar um número significativo 

e mais abrangente possível de poesias negras que estabeleçam diálogo com a memória, 

a história e a literatura oficial e o reconhecimento de que a rasura é possível inclusive 

pela diferença temporal que os engloba e a partir de influências de movimentos de 

contextos distintos. Contudo, as diferenças temporais não puderam isentar os textos 

mais antigos da veiculação do racismo, já que levantamos exemplos de textos poéticos 

que estabelecem a intertextualidade com textos canônicos, propõem a rasura, revertem 

estereótipos mesmo fazendo parte de um contexto do século XIX, como foi possível 

constatar em textos do poeta Luiz Gama. 

Nesse sentido, a poética negra brasileira, neste trabalho, caracterizou-se como 

contra-narrativa, uma vez que, a partir do confronto entre os textos foi possível destacar 

o seu poder de reversão de estereótipos, ressignificação do fazer literário, recriando-o a 

partir de bases do acervo cultural africano e afro-brasileiro para rasurar o fazer que antes 

se constituía em consonância com a norma somática dominante. A instauração de outra 

ordem simbólica, na qual é possível a reversão de valores e hierarquias a partir da 

emergência de memórias, revisões da história e confrontos poéticos tanto no plano 

ideológico quanto no plano estético, foi aqui interpretada como a construção de uma 

especificidade política e ideológica que ultrapassa a de literaturas hegemônicas, na 
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medida em que sua própria constituição como representação de minorias lhe confere 

esse papel de porta-voz de anseios da comunidade a qual pertence. 

A singularidade político-ideológica da poética negra brasileira também 

configurou-se relevante a partir das análises e cotejamentos de textos tornando possível 

a indicação da inclusão dos poemas para formulação de alternativas práticas no sentido 

de minimizar os desdobramentos do racismo no sistema educacional e auxiliar na 

implementação da Lei 10.639/03, tendo em vista a complexidade que constitui os 

desafios que comprometem a efetiva implementação desta lei. Afinal, leis e ações desse 

caráter, se efetivadas, abalam a manutenção do status quo. Dessa forma, a elite, na 

incessante luta pela manutenção dos seus privilégios, sempre lançará mão de todas as 

estratégias possíveis para inviabilizar, deturpar, distorcer ou até mesmo omitir o 

discurso contra ideológico desses instrumentos de reparação.  

Diversas obras literárias com a representação da população negra brasileira já 

estão presentes no currículo formal de escolas públicas e privadas, sobretudo através do 

instrumento legitimado pelo Ministério da Educação – MEC. Entretanto, a questão é 

quais formas de representação está presente nessas literaturas que constituem, na 

verdade, o reforço de estereótipos através de uma representação distorcida na qual 

negras e negros só aparecem sem voz e na condição de objeto e não de sujeito. É 

evidente que as principais instâncias legitimadoras são estruturadas no sentido de 

respaldar a ideologia dominante. Nesse sentido, a consagração e legitimação de obras 

que celebram o referido sistema e, raras vezes, algumas que fogem à norma, ou 

constroem até algum tipo de crítica, é uma estratégia relevante para alimentar a própria 

estruturação do racismo à brasileira que insiste em sustentar-se a partir do mito de 

democracia racial.  Portanto, a implementação da Lei 10.639/03 vai além da 

representação na qual a comunidade negra ainda não está na condição de sujeito. A 

implementação da referida lei consiste na retomada das vias ocultadas pelo setor 

dominante a fim de acumular suas riquezas a partir da exploração. Dessa forma, não há 

como proceder a implementação da referida lei sem relembrar a sociedade de como a 

nação foi construída e esse processo de lembrar, por sua vez, não pode ser feito de outra 

forma senão através do conflito, da rasura, da disputa no sentido de desestabilizar a 

manutenção do status quo sócio-racial.  

Em contrapartida, é importante ressaltar, como já ficou evidenciado no 

levantamento  de outras pesquisas, inclusive no segundo capítulo da minha dissertação, 
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o movimento negro brasileiro vem ao longo de sua história educando na perspectiva da 

Lei 10.639/03, obviamente, muito antes desta ter sido sancionada. Inclusive, a Lei 

10.639/03 surge da própria reivindicação de tais movimentos. Por isso, podemos 

afirmar que algumas mudanças, ainda que singelas, vêm acontecendo no interior da 

sociedade brasileira no tocante às relações raciais.  

A inclusão dos poemas negros em diálogo com poemas canônicos em livros 

didáticos de Língua Portuguesa pode proporcionar, através da literatura, a instauração 

de uma nova ordem simbólica e de disputa entre memórias que abrirão encruzilhadas de 

outros pensamentos e outras histórias indispensáveis para a implementação da referida 

lei. A insistência no material didático leva em consideração diversas variáveis como a 

minimização da permanência da construção de currículos paralelos e minoritários 

trazidos pontualmente por alguns docentes que buscam solitariamente implementar a 

Lei 10.639/03 e o desvio do equívoco da criação de uma disciplina específica ou da 

elaboração de materiais didáticos complementares sobre a cultura e a história negra 

quando esta temática deve ser abordada cotidianamente dentro das matérias e do 

currículo oficial.     

Os livros didáticos de língua portuguesa compõem o cotidiano escolar e são 

inquestionavelmente utilizados de forma assídua e sistemática pelos professores que 

muitas vezes não tem disposição, formação, ou até mesmo tempo disponível para buscar 

outros materiais de suporte. O livro didático atualmente possui uma abrangência 

bastante significativa. Sendo assim, a inclusão da poética negra brasileira com 

intertextualidade com a história, a memória e a literatura oficial, vai no mínimo 

proporcionar aos educandos a oportunidade de se vislumbrarem de forma positiva tendo 

acesso a outras perspectivas, outras histórias, memórias e literaturas.  

Sabemos também que o papel do livro didático é orientar, sugerir e propor ao 

educador uma seleção de conteúdos que vão nortear sua prática pedagógica e ao 

educando uma introdução dos conteúdos necessários à construção do seu conhecimento. 

Portanto, cabe ao educador utilizar o livro didático, mas sem ficar dele refém. Cabe 

ainda a ele proporcionar as condições para que seu aluno tenha acesso e compreenda os 

vários tipos de discurso. Ele também precisa desenvolver no seu aluno a habilidade de 

identificar o espaço social no qual o discurso é proferido, o que esse discurso veicula, o 

que silencia, e, nesse caso, as causas e consequências desse silenciamento. 

Afinal, por mais que elaboremos e lancemos mão de um material didático plural, 
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que contemple o que preconiza a referida lei, o professor que não estiver capacitado não 

conseguirá desempenhar um bom trabalho na medida em que absorve o discurso sem 

rejeitá-lo. Sendo assim, é importante que o curso de formação de professores inclua em 

suas ementas e discuta, em sala de aula, autores que problematizem e esclareçam as 

questões raciais, no sentido de capacitá-los para proporcionar aos seus educandos o 

desenvolvimento de uma visão crítica e questionadora. É dever do educador exercer, 

como agente de formação cultural, um papel crítico, visando à superação dos conflitos 

existentes na sociedade, resultantes, sobretudo, da falta de respeito à alteridade.  

Outra possibilidade de encaminhamento dessa pesquisa consiste na realização de 

um trabalho futuro, à luz da estética da recepção, para analisar a forma como o leitor, 

em especial, adolescente do ensino médio, devido a sua fase ainda em formação, recebe 

e percebe o confronto entre os textos poéticos aqui levantados. Ou seja, compreendendo 

o texto artístico como um ponto de interseção entre o leitor e o escritor, deve-se definir 

qual seria o lugar reservado ao receptor adolescente, isto com o intuito de identificar as 

necessidades e as categorias receptivas do referido público-alvo. A estética da recepção 

constitui um dos arcabouços teóricos mais recomendáveis para apontar alternativas 

metodológicas do ensino de Literatura, a fim de tornar factível a inclusão do jovem 

receptor no processo de interpretação pessoal. Dessa forma, tal pesquisa ajudará a 

visualizar como a experiência estética poderá influenciar na construção da própria 

identidade do jovem leitor que interpreta as informações trazidas pelo texto, de acordo 

com suas condições particulares de recepção, realizando analogias entre o texto e suas 

experiências pessoais. 

Podemos ressaltar ainda a possibilidade de direcionar os holofotes para a questão 

de gênero atrelada à raça no estudo da intertextualidade entre a poética negra brasileira e 

a poesia canônica no Brasil. Devido a grande reincidência de excertos literários que 

veiculam estereótipos atribuídos à mulher negra, o que já constitui a cristalização da 

suposta subalternidade, torna-se mais do que e sim necessário realizar uma análise sob a 

especificidade de gênero dentro do plano racial. A intertextualidade da literatura negra 

com a literatura canônica também pode ser estudada através das produções em prosa, já 

que esta pesquisa, por inúmeros motivos, não pretendeu nem poderia abarcar. 

Uma lacuna presente neste trabalho corresponde à problemática do diálogo 

significativo com teóricos pertencentes à classe hegemônica e que desenvolvem um 

pensamento teórico calcado no eurocentrismo. Essa problemática emerge da formação a 



208 
 

 

 

qual fui submetida, assim como a larga maioria, de invisibilização de teóricos que se 

afastam da norma dominante. Contudo, o próprio objetivo desta pesquisa, bem como a 

incessante tentativa de diálogo com teóricos que não pertencem ao cânone colonizador, 

é, do ponto de vista epistemológico, mais uma demonstração da busca pela rasura e 

questionamento de saberes instituídos sem negá-los completamente. Por fim, há o 

reconhecimento que a abordagem desta pesquisa pode levantar um corpus ainda mais 

abrangente, levando em consideração o contexto de limitações como o ainda baixo 

índice de publicação, circulação e divulgação de obras da poética negra brasileira e a 

conciliação da atividade de pesquisadora e o exercício do trabalho docente durante os 

quatro anos de doutorado.  

 Ainda assim, é inegável que este trabalho demonstra o vasto material produzido 

por poetas negros no sentido de rasurar, através da intertextualidade, a memória, a 

história e a literatura oficial na medida em que faz emergir histórias outras oriundas do 

acervo histórico e literário negro. Enfim, sem dúvida, são diversos os caminhos que 

podem ser trilhados na perspectiva dos estudos das relações entre literatura, negritude  

intertextualidade e é por isso que deixamos estas diversas propostas de investigação na 

encruzilhada para que futuras pesquisas venham ampliar, criticar, revisar, atualizar e 

expandir a fim de contribuir ainda mais para a promoção do estudo da literatura negra, 

sua consequente divulgação e o fortalecimento da luta antirracista.  Desejamos, 

sobretudo, que essa pesquisa abra mais um caminho para o diálogo entre eventos 

literários, editoras, órgãos oficiais, educadores, estudiosos, sociedade civil organizada 

para elaborar e efetivar alternativas práticas de reverter o histórico silenciamento da 

população negra através da literatura, inclusive para superar a fase da denúncia. 

É preciso incluir autores que por questões óbvias, estão no ostracismo, para 

assim rumarmos para um exercício literário, acadêmico, científico e educacional em 

uma perspectiva libertária. É por um viés libertário que a poética negra luta por espaços. 

Segundo o escritor e pesquisador Luiz Silva Cuti “Exu atua na poesia negra como 

impulso libertário.”, então é próximo da representação de Exu, promovendo o encontro, 

a comunicação e ofertando possíveis caminhos na encruzilhada que a poesia negra 

utiliza a intertextualidade com a memória, a história e a literatura oficial como impulso 

libertário desconstruindo o culto à branquitude, o sadismo das práticas genocidas, a 

distorção histórica, os ranços cientificistas do século XIX, a política de mestiçagem, o 

mito de democracia racial.  
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Assim, o ebó das palavras abre caminhos para desarraigar o tronco dos 

estereótipos, demolir a senzala do embranquecimento, exterminar a essência do feitor e 

do capitão do mato incrustado no eu-lírico, extinguir o açoite estalado através de cada 

rima, cada métrica, cada figura de linguagem, cada tessitura de narrativa, ou seja, de 

derrubar a ditadura da brancura na poesia brasileira. A poética negra, através da 

intertextualidade, recorre ao quilombo de uma nova ordem simbólica que propõe a 

quebra dos elos das correntes do racismo. Para tanto, a inclusão, divulgação e 

reconhecimento dessas produções são indispensáveis. Contudo, a inclusão da poética 

negra brasileira não propõe a consequente exclusão dos textos poéticos com os quais 

dialoga pela perspectiva da rasura. Entretanto, é no mínimo razoável que ambas 

produções habitem os mesmos espaços, sem antagonismos, polarizações ou 

estabelecimento de hierarquias. Mas, lado a lado instaurando o conflito, expondo as 

fraturas, cozendo os retalhos, suturando, dando os pontos nas feridas.  

Somente assim “O navio negreiro” de Solano Trindade poderá ancorar ou 

demonstrar para um público amplo rotas e “cargas” diferentes das do “Navio Negreiro” 

de Castro Alves. Será possível então que o “Exu” do poema de Abdias do Nascimento 

apareça não em oposição ao Jesus do “Auto da compadecida”, e sim, ao lado. Ambos 

como alternativas possíveis. A partir do ponto de interseção, pretende-se abrir 

encruzilhada para que as negras Fulôs, os Macunaímas, as Irenes, os Sacis, as 

Bertolezas, Ritas Baianas, Josés e Mães-pretas compartilhem espaço com a “Outra 

Negra Fulô” (Oliveira Silveira), com a “Irene-Versão afro-religiosa” (Ju Faria), a 

“Maria” (Sacolinha), a “Minha mãe” (Luiz Gama),  a Musa da Guiné (Luiz Gama), A 

preta Suzana (Maria Firmina dos Reis) e outras e outros mais que vierem no sentido de 

representar no texto literário a ginga das Nzingas, o heroísmo de Zumbi, a coragem das 

Teresas do Quariterê, a persistência de Samora Machel e Nelson Mandela, a ousadia das 

Zeferinas e das Luizas Mahin.  

Dessa forma será possível, através do texto literário, retomar uma “Conversa 

com Cruz e Souza” (Luiz Silva Cuti), ver “Mahin amanhã” (Miriam Alves), conhecer 

“Dom Obá” (Luís Carlos de Oliveira – “Aseokaýnha”), ouvir “Vozes-mulheres” 

(Conceição Evaristo), dar “Outras notícias” (Éle Semog), lembrar que “Zumbi é senhor 

dos caminhos” (Jônatas Conceição) , tirar do meio do caminho “Pedra, pau, espinho e 

grade” (Conceição Evaristo), questionar o “Discurso do crítico literário” (Proença 

Filho)  e o “Lirismo à brasileira” (Andréia Lisboa) e falar “Ao pé do ouvido” (Jussara 
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Santos) como quem reza baixinho o tecer da insurgência para entoar “Canto dos 

Palmares” (Solano Trindade) como um “Vento forte-poesia” (Lepê Correia).  

Destarte, essas considerações que não são finais e sim encruzilhadas, dispõem 

minhas palavras como um padê, pedindo licença aos meus ancestrais, aos mais velhos, 

aos pioneiros e contemporâneos escritores e escritoras da literatura negra, assim como 

aos seus respectivos pesquisadores, às históricas instituições dos movimentos negros, 

para arriar os poemas-ebós oferecendo, em reciprocidade, o meu olhar aberto à crítica 

dos poetas citados e não citados, assim como dos pesquisadores e à todas e todos que 

vivenciam, se interessam e pesquisam com seriedade esta temática. Percorrendo 

algumas encruzilhadas, deixo marcado alguns pontos das interseções de mim e de 

outros que constroem os pontos da memória que não foi apagada, os pontos dados nas 

feridas empoeiradas das disputas travadas na arena poética e que demonstraram que a 

“rua reta não dá em nada”. Sem pretensões conclusivas, essa pesquisa fica aqui como 

um:  

 

“Padê posto 

Palavra arriada 

Vida e verso 

Nossa encruzilhada” 

         (Nelson Maca) 
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