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Epígrafe 

 

Quando pararei de amar com intensidade? 

Quando deixarei de me prender aos seres e coisas? 

 

Quando me livrarei de mim? 

Do que sou, do que quero, do que penso? 

 

Quando deixarei de prantear? 

 

No dia em que eu deixar de ser eu 

No dia em que eu perder a consciência  

Do mundo que idealizei... 

Neste dia... 

 

Eu sorrirei sem saber do que sorrio 

 

(Interrogação - último poema do poeta Solano Trindade – Embu, 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

“Eu sou nuvem passageira 

Que com o vento se vai 

Eu sou como um cristal bonito 

Que se quebra quando cai 

 

Não adianta escrever meu nome numa pedra 

Pois esta pedra em pó vai se transformar 

Você não vê que a vida corre contra o tempo 

Sou um castelo de areia na beira do mar 

 

Eu sou nuvem passageira 

Que com o vento se vai 

Eu sou como um cristal bonito 

Que se quebra quando cai 

 

A lua cheia convida para um longo beijo 

Mas o relógio te cobra o dia de amanhã 

Estou sozinho, perdido e louco, no meu leito 

E a namorada analisada por sobre o divã 

 

Eu sou nuvem passageira 

Que com o vento se vai 

Eu sou como um cristal bonito 

Que se quebra quando cai 

 

Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva 

Não quero nem saber de me fazer ou me matar 

Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia 

Sou um castelo de areia na beira do mar. 

 

Eu sou nuvem passageira 

Que com o vento se vai 

Eu sou como um cristal bonito 

Que se quebra quando cai”. 

 

                                                                                                   (Hermes Aquino) 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta as contribuições da obra poética de Solano 

Trindade para a literatura negra, bem como a importante presença da memória 

pessoal e coletiva do negro na ritmicidade do corpo de sua poesia. A leitura 

concentra-se no levantamento das características da arte popular (música, 

dança, ritmos folclóricos e culturais) e, sobretudo dos modos identificadores da 

palavra idealizada do negro em nossa terra brasileira, sob o estilo marxista e 

estético único do poeta. Procura, também, verificar a relação entre a arte 

poética de Solano Trindade e o cotidiano cultural afro-brasileiro, tendo como 

pano de fundo o mito e o significado. O objetivo central é descrever como se 

processa a busca de identidade afro-brasileira e dos modos manifestos nos 

movimentos de resistência na composição da poesia de Solano Trindade, no 

entrecruzamento da literatura negra com o mito africano. A hipótese da 

pesquisa atesta que o mito é fundamento de reconstrução da identidade negra 

mediada pela representação, uma vez liberta das leis da ontologia metafísica. 

Como resultado, evidencia-se a dessubjetivação do eu poético inaugurada pela 

consciência de mundo incorporada à ideia do pensamento estético na voz 

negra da poesia trindadiana.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents the contributions of poetry Solano Trindade for black 

literature, as well as the important presence of personal and collective memory 

of the black rhythm in the body of his poetry. Reading focuses on surveying the 

characteristics of folk art (music, dance, folk rhythms and cultural), and 

especially the ways identifiers word in our idealized black Brazilian land, under 

the Marxist style and unique aesthetic of the poet. It also seeks to investigate 

the relationship between the poetics of everyday Solano Trindade and african-

Brazilian culture, with the backdrop of the myth and meaning. The main 

objective is to describe how is the search for identity african-Brazilian and 

identifying ways manifest in resistance movements in the composition of poetry 

Solano Trindade, the crossing of black literature with African myth. The 

hypothesis of the research confirms that the myth is the foundation for the 

reconstruction of black identity mediated representation, once freed from the 

laws of metaphysical ontology. As a result, it is evident the desubjectivation 

inaugurated by the poetic self awareness of the world incorporated into the idea 

of aesthetic in black voice of the poet Solano Trindade.  

 

Keywords: Solano Trindade, Black Literature, Myth, Resistance, Identity and 

Memory 
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A presença de uma articulação entre textos, determinada por um 
certo modo negro de ver e sentir o mundo, e a utilização de uma 
linguagem marcada, tanto no nível do vocabulário quanto no dos 
símbolos, pelo empenho em resgatar uma memória negra esquecida, 
legitimam uma escritura negra vocacionada a proceder à 
desconstrução do mundo nomeado pelo branco e a erigir sua própria 
cosmogonia (BERND, 1988, p. 22). 

  

São poucos os estudos conhecidos sobre Solano Trindade (1908 – 

1974), que discutem a sua obra poética e a sua relação com o que se chama 

Literatura Negra, principalmente, aqueles estudos que o seu papel, como 

intelectual negro, combina as tradições ocidentais às de origem africana, sem 

fugir ao compromisso de intervir no aspecto ideológico.  

                                                                                                                            
Há poetas que só fazem versos de amor                                  
Há poetas herméticos e concretistas                                     
enquanto se fabricam bombas atômicas e de hidrogênio 
enquanto se preparam exércitos para guerra                                         
enquanto a fome estiola os povos  

(TRINDADE, 2008, p. 84) 

 

Nosso estudo procura analisar a escrita negra de Solano Trindade tendo 

em vista os movimentos de resistência e os modos de identidade da 

consciência poética.  

A partir das leituras de seus poemas, são possíveis várias incursões em 

seu fazer poético, no modo como dialoga com as tradições literárias canônicas 

e com as tradições populares, de origem africana e no modo como o trabalho 

do intelectual engajado e a poética se fundem num projeto político-cultural: 

Depois                     
eles farão versos de pavor e de remorso                      
e não escaparão ao castigo     
porque a guerra e a fome                                        
também os atingirão                            
e os poetas cairão no esquecimento... 

(TRINDADE, 2008, 84) 

 

Introdução 
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Tendo em vista que a obra trindadiana é marcada pelo intenso viés 

ideológico, o que se percebe é que sua obra vai para além da ideologia, na 

medida em que surpreende, transcende o significado de conotação, como bem 

pontua Bella Josef (2011, p.169): “na medida em que o texto é apenas 

expressão de um sentido preexistente, ele é ideologia”.  

A nossa análise dos poemas de Solano Trindade procura não só se 

amparar na crítica literária marxista sociológica, de modo a atender à leitura da 

sua forma, mas também delinear a sua estética, como nos ensina Terry 

Eagleton:  

 

A crítica marxista não é meramente uma “sociologia da literatura”, 
dedicada à maneira como os romances são publicados e como eles 
mencionam (ou não) a classe trabalhadora. Seu objetivo é explicar a 
obra literária de forma mais plena; e isso significa uma atenção 
sensível às suas formas, estilos e significados (EAGLETON, 2011, p. 
14). 

 

A nosso ver, a estética poética de Solano Trindade coaduna com o 

surgimento de uma estética fenomenológica, seja no sentido de imprimir uma 

orientação à reflexão sobre problemas que, no mais das vezes, fugia para a 

atenção dos psicólogos, sociólogos e antropólogos. 

Neste sentido, à luz de Dufrenne, (2008), a estética de Solano Trindade 

se impregna à filosofia, qual seja pela descrição do eu lírico, que se aclimata a 

uma essência imanente (que existe sempre num dado objeto e é dele 

inseparável). É a atividade ou casualidade, cujos efeitos não passam do 

agente, de um ser que se identifica a outro ser, ao fenômeno literário, pelo 

desvelamento da identidade negra sob o viés estético de resistência. Desse 

modo, o objeto estético é mais amplo e refaz o caminho, melhor, à simbiose 

diaspórica à terra Mãe: África – presentificada – 1Natureza Naturante, através 

da linguagem.         

                                            
1 A Natureza Naturante busca a expressão mais pura, fecundada no seio de uma natureza muitas vezes desconhecida, 
anônima, mítica, por revelar-se. Uma natureza que fala para quem sabe ouvi-la, por meio da linguagem, como afirma 
Mikel Dufrenne (1969) no seu livro O Poético. É uma natureza que fala e que inspira. Na poética de Solano Trindade 
testemunha e  expressão, que  por si mesma traz o leitor à reflexão. É o máximo potencial expressivo da linguagem; 
esse  potencial será tanto mais elevado quanto mais a  palavra for restituída à sua natureza e reconduzida  à sua 
origem: a Mãe África. 
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A descrição do objeto estético se desenvolve em Solano, na trilha de 

Dufrenne, através de três planos noemáticos, o sensível, o objeto representado 

e o mundo expresso se empreendem na realidade e foge do subjetivismo e do 

psicologismo, apesar do objeto estético em Solano Trindade ser não só um 

“em-si”, como também um “para si”. 

Na poética de Solano Trindade fica bem clara a tríade nos aspectos do 

objeto estético (poética de resistência): presença, representação e sentimento, 

que, para Mikel Dufrenne, são os três marcos da percepção estética. Para ele, 

no plano da presença, acentua-se o tratamento dado ao papel desempenhado 

pelo corpo na percepção.  

Na poesia de Solano Trindade, a presentificação pela imanência 

(realidade física existente, algo que está contido no interior, ou permanece 

dentro dos limites da pessoa, do mundo, ou do si), o “eu-que-se quer negro”, 

ou a África permanece na identidade do negro pela resistência, mesmo que 

imaginados e num mundo africano que é diaspórico e, portanto, sincrético, 

corroborando a percepção da realidade negra nos idos dos anos de 1940. 

Esta percepção pela memória coletiva e pelo imaginário, na poesia de 

Solano, certifica o que Dufrenne (2008, p.11) salienta sobre imaginação e 

percepção do poético. Segundo ele, a imaginação está na base da percepção 

do poético e deve ser encarada como sua colaboradora. Neste aspecto, a 

poesia de Solano Trindade deve ser resgatada por esse viés, sem 

essencialmente transformá-la em experiência de vida do poeta, contudo, 

apoiamo-nos no que preceitua Otávio Paz: 

                                                                                                             
poeta é um “varão de desejos”. Com efeito, a poesia é desejo, mas 
esse desejo não se articula no possível, nem no verossímil, (o desejo 
aspira sempre). A imagem não é o “impossível verossímil”, desejo de 
impossíveis: a poesia é fome de realidade (PAZ, 1982, p. 80). 

 

Assim, a atitude estética de Solano Trindade deve ser levada ao aspecto 

de atitude crítica e atitude sentimental, uma oscilação fenomenológica: 

 

A experiência estética pode ser descoberta na partida de todas as 
rotas que a humanidade percorre: ela abre o seu caminho à ciência e 
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à ação. E é claro por que: ela se situa na origem, naquele ponto em 
que o homem, confundido inteiramente com as coisas, experimenta 
sua familiaridade com o mundo; a Natureza se desvenda para ele, e 
ele pode ler as grandes imagens que lhe oferece (DUFRENNE, 2008, 
p. 30). 

 

Se o juízo estético aspira à universalidade, ele é tentado a justificar essa 

aspiração recorrendo a um conceito de belo (Dufrenne, 2008, p.36), que 

também é universal. Este objeto estético que realiza e manifesta o belo, deste 

modo, apenas significa que o objeto belo nos envolve e emociona mais 

imediatamente do que qualquer outro objeto, porque ele é ao mesmo tempo, 

sensível e significante.  

Percebemos, claramente, estes aspectos na poética trindadiana: a 

poesia revela/desvela – “nessa experiência incomparável onde o sensível 

revela em lugar de ocultar...” (Dufrenne, 2008, p. 37): “Mas é tentador supor 

que aquilo que nos arrebata nos transporta fora daqui, num outro mundo, e que 

o seu poder lhe vem da imitação da Beleza em si” (mimeses). 

Cremos que, num suporte estético pela via da mimese, um dos atributos 

essenciais da arte, que apresenta o texto/poesia como expoente dos recursos 

expressivos, Bella Josef (2011) exprime a referencialidade autônoma da 

produção estética, sem considerar, tal como o realismo, o referente fora, ou 

antes, do texto.   

A força da palavra em Solano Trindade parece refazer o caminho, os 

primórdios do batuque, da dança, do canto; uma imitação da natureza 

presentificada no Brasil, por um viés que percorre a origem naturante da África, 

poesia que rememora uma outra África, imitada, reconstruída na pós-diáspora, 

inspirando o homem a resistir e a se identificar, no que discorre Dufrenne: 

                                                                                                                                      
O porvir do logos prepara-se no encontro anterior à linguagem onde é 
a Natureza que fala. Natureza naturante, que produz o homem e o 
inspira a ter acesso à consciência. Compreende-se, portanto, que 
certas filosofias optem por privilegiar a estética: com isso remontam a 
fonte – África – e todas as suas análises nela se encontram 
orientadas e esclarecidas (DUFRENNE, 2008, p. 31, grifo nosso). 
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Nesse sentido, a relevância de cunho social deste estudo, sobre a 

poética de Solano Trindade, concentra-se nas características marcantes da 

arte popular e, sobretudo, nos modos identificadores da palavra idealizada do 

negro em nossa terra, sob o estilo marxista e estético único do autor, que paira 

sempre atual e contemporâneo, conforme Giorgio Agamben defende: 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; 
mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere 
através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 
coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos 
a esta adere perfeitamente, não são contemporâneos porque, 
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o 
olhar sobre ela (AGAMBEN, 2009, p.59). 

 

É significativo colocar o autor num cenário literário que coadune com a 

grandeza de sua poética, tanto no foco social e político pelo qual ficou 

conhecido, comprovadamente exposto nas palavras de Raquel Trindade ”Além 

de ter dado voz aos oprimidos por meio da dança, dos poemas e das artes 

plásticas”, seu pai, Solano Trindade “com sua militância, abriu caminhos para 

as reivindicações da comunidade afro, até mesmo levantando sua autoestima” 

(TRINDADE, 2008).   

Mesmo porque não podemos esquecer que “o estudo da evolução 

literária não rejeita a significação dominante dos principais fatores sociais”, 

segundo Tynianov 

... pelo contrário, é somente neste quadro que a significação pode ser 
esclarecida em sua totalidade; o estabelecimento direto de uma 
influência dos principais fatores sociais substitui o estudo da 
modificação das obras literárias e de sua deformação pelo estudo da 
evolução literária (TYNIANOV, 1970, p.118). 

 

Segundo o formalista russo, todo exame literário deve ir da função 

construtiva para a função literária, da função literária à função verbal – este é o 

caminho da leitura que faremos da obra de Solano Trindade e do fenômeno 

literário de resistência e identidade pelo viés estético, em busca da 

presentificação do mito e dessubjetivação da função poética.  

Destarte, pela vertente social e política, podemos ainda pensar como se 

processa a busca da identidade e da resistência na poesia de Solano Trindade 
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por meio do desvendamento dos elementos poéticos, já que é possível resistir 

e lutar poeticamente. Seria o momento de evocar a inspiração do poeta e uni-la 

à imagem do artista-artesão (DUFRENNE, 2008), mesclando emoção crítica e 

emoção imaginativa:  

 

Mas a verdade é que a arte recusa a improvisação, ela exige sempre 
a aprendizagem e o contato com uma tradição. Somente que essa 
aprendizagem, que põe o artista de posse de uma técnica e de meios 
de expressão, deve libertá-lo e não escraviza-lo; e, com efeito, todo 
artista autêntico, quando toma consciência de sua vocação, exerce 
sua liberdade criadora e aparece como revolucionário aos olhos do 
público ou das academias (DUFRENNE, 2008, p. 39). 

 

O que se procura, como objetivo geral neste estudo, é representar essa 

lacuna do viés artístico, um liame com o político-social, tendo em vista a 

resistência, a identidade cultural e o mito. É também demonstrar as 

contribuições da obra de Solano Trindade para a literatura negra e seu sentido 

maior, bem como a importância da memória pessoal e coletiva do negro 

desativada pelas leis poéticas. 

Nossos objetivos específicos visam à ampliação desse ideário, na 

medida em que devem verificar a relação entre a arte poética de Solano 

Trindade e o cotidiano cultural afro-brasileiro, tendo o mítico como pano de 

fundo.  

Nessa mesma perspectiva, procura-se demonstrar a importância do 

entrecruzamento da literatura negra com o mito africano (com o canto, a 

capoeira, o maracatu e a memória gestual), uma espécie de crioulização, 

palavra emprestada de Glissant (2005), para explicar o sincretismo brasileiro 

que os poemas de Solano evidenciam, tornando clara a preocupação do poeta 

com a própria poesia e a cultura popular.      

O fenômeno poético é a VOZ e, por meio dela, a poesia oralizada, 

articula a cena literária que remonta a poética negra de Solano Trindade, por 

um modo de identificação consigo mesma. A voz busca ser um discurso 

exotópico e exterior, um gesto em movimento e com ele vem o Mito de 

renovação para nele se (re) conhecer. 
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A profanação (política) ocorre nesse movimento que atribui novos usos 

ao Mito (AGAMBEN, 2007), desativando seus símbolos para uma 

representação em novos rituais da palavra poética. Como resultante, as 

esferas de percepção se renovam e desativam as leis poéticas de usos 

redundantes do sentido da Natureza e da realidade. 

 A palavra negra impulsiona o grito do poeta, então, feito logos em ação e 

imagem. O símbolo retorna a sua essência fenomenológica enquanto 

significante mítico, tornando-se potencial nas esferas de percepção do poema. 

Pensamos ser este o nicho da resistência na expressividade do mundo negro 

de Solano Trindade em nova consciência na qual o sentido se constrói e se 

revela ao leitor, o que defenderemos no desenvolver desta dissertação. 

É o dizer profano, (AGAMBEN, 2009) que se torna uma ação política 

resistente ao mundo capitalista em declínio. O poema de Solano Trindade 

engendra-se a si mesmo num modo de luta da independência da voz e da 

palavra negra na arte poética (LÉVI-STRASS, 1978). O lírico subjetiva a 

epopeia da nova identidade do movimento do mito renovador do símbolo feito 

logos. Este é o nosso problema a responder. 

Em nossa hipótese de pesquisa, deduzimos que o mito reconstrói a 

identidade negra e oferece um suporte estético e de resistência poética aos 

poemas de Solano Trindade, na medida em que: 

1. O movimento da palavra resistente no poema de Solano Trindade 

promove a construção de uma nova percepção da Natureza feita 

logos em ação e imagem. 

2. Natureza e Mito conjugam-se pela expressividade da voz negra da 

poesia de Solano Trindade gerando nova uma simbologia no ritual 

poético. Passam a serem mediadores dessa representação liberta da 

ontologia metafísica. 

3. A dessubjetivação do eu poético ocorre pela recíproca consciência e 

mundo enquanto Ideia do pensamento negro do poeta Solano 

Trindade.  

O aporte teórico desta dissertação tem como arrimo os depoimentos dos 

autores: Mikel Dufrenne, Alfredo Bosi, Zilá Bernd, Kabengele Munanga, Maria 

do Carmo Gregório, Édouard Glissant, Marcos Siscar, Mircea Eliade, Stuart 
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Hall, Giorgio Agamben, Maurice-Jean Lefebve, Bella Josef, Paul Zumthor, 

dentre outros. 

O propósito é perceber a inter-relação entre o multiculturalismo e o poeta 

lutador pela literatura eminentemente negra, tendo ainda como suporte 

bibliográfico a obra Mito e Significado, de Claude Lévi-Strauss. 

Glissant, 2005, em Introdução a uma poética da diversidade, discute 

e aborda o estudo da identidade e explica o processo de crioulização cultural, 

no mundo da diáspora, trazendo a memória, os resíduos culturais da 

resistência e as marcas da identidade negra na poesia para a poesia, que se 

atrela ao projeto coletivo da poesia de Solano Trindade. 

Glissant também expõe as forças que considera determinantes no 

processo de constituição da identidade cultural dos povos colonizados pela 

Europa e marcada pela presença africana, estabelecendo, pela via das 

identidades culturais, do espaço geopolítico da crioulização, sua importância 

para a identidade coletiva e cultural. A obra de Solano Trindade parece nos 

trazer à baila estes aspectos geopolíticos e culturais, quando dos poemas de 

raízes e deuses, o que coaduna com o trecho:  

 

... parte da análise das identidades culturais [...] para abordar o 
imaginário das línguas – os conflitos e negociações entre as línguas e 
as linguagens – as culturas e as identidades em movimento dentro do 
processo de crioulização relativo a todos os povos na atualidade; o 
lugar cultural e o Todo-o-mundo, entre outros, propondo uma estética 
da Relação que considera a questão da identidade das minorias e 
dos povos (ROCHA apud GLISSANT, 2005, p.11). 

 

 Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade, contempla 

nosso estudo, pelo redesenho da sociedade como algo que está 

constantemente sendo descentrada ou deslocada por forças de si mesma, 

assim como na assertiva: 

 

As sociedades da modernidade tardia [...] são atravessadas por 
diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 
variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto é, identidades – 
para os indivíduos. Se tais sociedades não se desintegram totalmente 
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não é porque elas são unificadas, mas porque seus diferentes 
elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, ser 
conjuntamente articulados (HALL, 2005, p.17). 

 

Para Hall, a identidade cultural é formada, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, no imaginário ou na fantasia, geralmente fundado em 

mitos fundadores ou de mitos de origem. 

O conceito de Poesia-resistência é idealizado por Bosi, em Literatura e 

Resistência e O Ser e o Tempo da Poesia, nelas descreve a poesia de 

resistência simbólica dos discursos dominantes, uma crítica direta ou velada à 

desordem estabelecida na sociedade, daí sua importância como 

fundamentação teórica para este estudo.  

Em Estética e Filosofia e em O poético, Mikel Dufrenne abre caminhos 

importantes e de relevância para esta pesquisa pela discussão no campo 

estético-literário, bem como a relação estética e filosófica, aporte teórico 

essencial para o estudo da obra poética de Solano Trindade.     

A obra poética possui valores intrínsecos que se desdobram numa 

análise extensa e cheia de implicações, que guarda uma riqueza de inspiração 

fecunda nas palavras de Angelo Ricci (apud Dufrenne, 1969, X): “não 

mortificada por uma sistematização rígida: nas entrelinhas percebe-se um 

calor” e, ainda, “um entusiasmo que, às vezes, ofendem a linearidade da 

reflexão filosófica”.   

Dufrenne (1969) coloca, de imediato, toda a atenção sobre o problema 

da linguagem. Traz a análise sobre o poeta e finaliza com uma filosofia da 

natureza “nature naturante” como fonte do todo a priori. Logo, relaciona três 

pontos: linguagem – poeta – natureza, com o poético e a poesia; um tripé de 

suma importância para a análise dos poemas de Solano que, carregados de 

linguagem poética e prosaica, se distinguem e se relacionam com a música, 

com o ritmo dos atabaques e o bamboleio da terra “Mãe África”.  

Mikel Dufrenne apresenta sujeitos e expressões, o que é o estado 

poético, e qual sua consistência no poeta e na natureza. Em suma, o estético e 

o poético estão inseridos a um “pulo do transcendental para o ontológico”: 
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produzir uma reflexão direta sobre a percepção estética, o seu 
produto, que é a obra de arte, e a relação do homem (poeta e leitor) 
com a Natureza que, para Dufrenne, é, antes de mais nada, a 
realidade inesgotável ou o ser do ente (DUFRENNE, 1969, XI – XII). 

 

Dos aspectos importantes da poética de Solano, nos parece necessário 

salientar, a trajetória moderna que sua poesia tomou, nas palavras de Marcos 

Siscar, Poesia e Crise, 2010, como topos da modernidade, e que identifica a 

trajetória da moderna poesia como o fator renovador da crise da pós-

modernidade, o que congrue com o movimento poético de resistência e 

identidade em Solano Trindade. 

Neste viés, Siscar nos propõe a crise como um dos elementos fundantes 

da experiência moderna. Para o autor, o topos da crise comporta um modo de 

entendimento do real e 

                                                                                                                    
por isso, historicamente, faz parte do discurso literário a atribuição a 
si mesmo, como agente cultural, da tarefa de denunciar o infortúnio, 
anunciar a decadência, ou, ainda, a partir dessa constatação, de 
redefinir positivamente as destinações da cultura [...] o discurso da 
crise é um dos traços fundadores do discurso da modernidade, que 
atesta um modo particular de relação com o presente, por parte da 
literatura, no qual a estética (e até mesmo o ‘esteticismo’) é entendida 
como elemento, por assim dizer, de “resistência” (SISCAR, 2010, p. 
21). 

 

A poesia representa o desajuste sem fugir de suas contradições, 

usando-as como elemento fundador e naufragador, se há um heroísmo 

moderno, este não é meramente nostálgico ou messiânico, tampouco 

simplesmente programático, dialético ou experimental. Siscar complementa: 

                                                                                                               
Teorias sobre a poesia e sobre a arte já destacaram o fato de que a 
obra se comunica com seu público menos pela transmissão de 
conteúdos informacionais do que pela capacidade que tem de 
devolver a esse público a imagem daquilo que é (ou poderia ser) sua 
própria experiência (vivida ou imaginada) dos desequilíbrios do 
mundo. São as marcas do desejo e da violência, características da 
relação com o outro, estampadas como figuras legíveis no poema, 
que permitem ao leitor a compreensão dos recalques e das exclusões 
que constituem sua própria experiência (SISCAR, 2010, p.36). 
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O livro Negritude, usos e costumes, de Kabengele Munanga, retrata a 

construção identitária do Brasil ao longo dos tempos, partindo do princípio de 

que o conceito de identidade recobre uma realidade que engloba fatores 

históricos, psicológicos, linguísticos, culturais, político-ideológicos e raciais: 

                                                                                                     

uma perspectiva mais viável seria situar e colocar a questão da 
negritude e da identidade dentro do movimento histórico, apontando 
seus lugares de emergência e seus contextos de desenvolvimento. 
Se historicamente a negritude é sem dúvida, uma reação racial negra 
a uma agressão racial branca, não poderíamos entendê-la e cerca-la 
sem aproximá-la do racismo do qual é consequência e resultado 
(MUNANGA, 2009, p. 15). 

 

Zilá Bernd em Introdução à literatura negra nos traz o aporte da poesia 

negra brasileira, na qual, constrói a sua identidade no próprio processo 

discursivo da sua indagação, onde (re) conhece o sentido de uma diferença: 

                                                                                            
Trata-se de encontrar, na diversidade das expressões poética da 
nossa literatura negra [...] a manifestação de um eu enunciador, ou de 
um sujeito da enunciação que se quer negro. Manifestação, portanto, 
de uma subjetividade em que a consciência apresenta a intuição de 
uma objetividade (CHIAMPI apud BERND, 1988, p. 11). 

 

Solano Trindade constitui, através do sujeito do discurso poético, a 

identidade presentificada, desvelada da sua negridade. Bernd faz um exame do 

sentimento da diversidade entre os próprios poetas negros e na materialidade 

dos seus discursos poéticos, “esse estudo”, segundo Chiampi, 

                                                                                                                                
... mostra os caminhos desses escritores negros para desconstruir a 
imagem negativa construída pelo branco. Nas metáforas dessa 
fabulação dolorosa e reivindicativa desenha-se uma experiência 
histórica, num coro de vozes em contraponto que exigem a nossa 
atenção (CHIAMPI apud BERND, 1988, p. 13). 

 

Para complementar o quadro deste referencial teórico, escolhemos 

Claude Lévi-Strauss e Mircea Eliade, que colaboram no estudo do mito, 

enquanto significado e realidade. Traçaremos um paralelo entre a evocação e o 

mito de origem, que vão ao encontro das ideias de Hall, que apregoa que a 

identidade cultural é formada ao longo do tempo. 
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A obra de Solano Trindade traz estes aspectos aos poemas analisados 

e/ou citados neste trabalho, inseridos no tema de memória pessoal e coletiva, 

num plano escrito, porém, de caráter oral. 

 O capítulo primeiro desta dissertação faz uma abordagem conceitual 

sobre Negritude, Literatura, Poesia, Literatura Negra e Resistência poética, 

procurando estabelecer o liame entre a resistência da poesia e a voz dos 

atabaques. Intitula-se: “A escrita negra na consciência poética de Solano 

Trindade”, com as seguintes faces: negritude e identidade no vir a ser da 

consciência negra, resistência e expressividade do mundo negro – a 

resistência ao som dos atabaques, a voz negra no dizer da fortuna crítica 

trindadiana, além de apresentar a trajetória biográfico-poética de Solano 

Trindade, como artista e participação nos movimentos sociais, 

preponderantemente no Movimento Negro.   

O capítulo segundo “O desvendamento do mito no sentido do poema 

trindadiano”, discute a Natureza e o tempo na potência da palavra poética, a 

percepção desativada pelo uso da poética sem leis e a identificação dos 

contrários na ideia do pensamento negro: profanação e voz.   

No capítulo terceiro “Os movimentos do pensamento do poema como 

modos de identidade do logos”, procuramos estabelecer a relação de 

reciprocidade da identidade, consciência negra e do mundo, a experiência 

estética da paisagem e da raça na arte poética: a função poética e atarefa de 

dessubjetivação e no ultimo tópico discutimos a questão da Épica e antiépica, a 

construção da epopeia negra.   

A proposta é fazer a análise dos poemas escolhidos entremeados aos 

capítulos, tendo como perspectiva o significado do temário proposto: a 

memória pessoal e coletiva, numa alusão à negritude e, propriamente, como 

pressuposto, a escrita negra de Solano Trindade: os movimentos de resistência 

e os modos de identidade da consciência poética, numa perspectiva do 

movimento do leitor ao reconhecer essa resistência, pelo eu lírico impessoal. 

Escolhemos para análise as poesias publicadas entre 1944 e 1953, 

republicadas em 1961 e 1981 e ampliadas em 1999 e 2008 no livro Solano 

Trindade: O poeta do povo, o qual usaremos para as citações e análises.  Os 
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poemas são: “Sou Negro”, “Congo”, “O poema de mamãe”, “Navio negreiro”, 

“Tem Gente com Fome”, “Canto dos Palmares”, “Zumbi” “Olorum Shanú” e “5ª 

Sinfonia de Beethoven”, além de alguns outros poemas usados como citações 

e explanações de conceitos sobre a poesia trindadiana.  

Os poemas escolhidos são aqueles mais conhecidos do autor, pois a 

nossa visada procura ir além daquilo que se analisou desses poemas, tendo 

em vista, muitas vezes, a superficialidade das análises, que apenas expuseram 

sua poesia pelo cunho de ênfase social sem se ater mais profundamente às 

construções mais elaboradas de sua poética. Temos por óbvio que, é mais fácil 

dizer que sua poesia era pouco elaborada e simples, atendendo ao populário e 

a luta de resistência, ou ainda transcrever a humildade das palavras do próprio 

Solano Trindade sobre sua poética. Este, porém não é papel da Crítica 

Literária, que a nosso ver tem que investigar todos os propósitos e hipóteses 

da obra poética. 
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Mas nos sabemos que, embora filha do mundo, a obra é um mundo, 
e que convém antes de tudo pesquisar nela mesma as razões que a 
sustém como tal. A sua razão é à disposição dos núcleos de 
significado, formando uma combinação sui generis, que se for 
determinada pela análise pode ser traduzida num enunciado 
exemplar. Este procura indicar a fórmula segundo a qual a realidade 
do mundo ou do espírito foi reordenada, transformada, desfigurada ou 
até posta de lado, para dar nascimento ao outro mundo (CANDIDO, 
1995, p. 123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo I – A escrita negra na consciência poética de Solano Trindade 
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1.1 Negritude e identidade no vir a ser da consciência negra 

 

Para dissertar sobre a escrita negra na consciência poética de Solano 

Trindade é necessário, antes, reconhecer a importância da memória pessoal e 

coletiva, como modos de firmar a identidade e a resistência, enquanto 

materialização no discurso literário. Ao recuperar a memória pessoal e coletiva, 

Solano Trindade firma-se como criador e identifica-se com o sentido da 

identidade de sujeito-poeta em posição de resistência ao discurso dominante. 

Seu diálogo com o momento histórico se alinha ao que bem esclarece 

Alfredo Bosi, em Literatura e resistência (2002), que se refere à resistência 

como opção ética, uma transcrição do discurso político ou da linguagem oral, 

de preferência popular, revelado, sobretudo no pós Segunda Guerra Mundial e 

na ditadura Vargas, sob o baluarte da luta contra regimes autoritários: 

 

No Brasil, as Memórias do cárcere de Graciliano Ramos, obra que 
não quis ser nem ficcional, nem documental, mas testemunhal, 
corresponde à literatura de resistência que tem em alguns poemas de 
Drummond o seu ponto alto. A rosa do povo é de 45 (BOSI, 2002, p. 
126). 

           

 Propomo-nos, pelas ideias dos teóricos Glissant, Bernd, Munanga, Bosi, 

Hall, Eliade e Lévi-Strauss, traçar paralelos possíveis sobre a hipótese que 

reafirma a desmistificação do caráter puramente ideológico da poesia de 

Solano Trindade muitas vezes inferido pela crítica, não atentando para a poesia 

de renovação das formas tradicionais e do cotidiano das quais o poeta Solano 

Trindade se apropriou como procuramos mostrar nas análises de seus 

poemas. 

Não queremos, contudo, tratar a ideologia na poesia por si mesma, mas 

dar-lhe o foco da resistência do poeta negro, não por acaso negro, nesse 

aspecto, podemos, afirmar que quando o poeta negro resolve falar de sua 

identidade como negra, ele se insere nessa resistência. Traz as marcas de sua 

história, consegue fazer dela uma arte e essa literatura está sancionada por 

uma produção identitária e de resistência, chamada literatura negra, como 

também, laços da cultura e marcos da história. 
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 É neste momento social da produção identitária e de resistência, que a 

questão da Negritude surge enquanto movimento da literatura, nos anos de 

1930. A banalização do termo Negritude não abala o embasamento dado ao 

movimento na trajetória de resistência e identidade coletiva que apregoava, 

mesmo que tenha sido substituído por outros termos retificadores, desse modo, 

o termo ganhou um sentido lato e um sentido restrito.  

O substantivo comum “negritude”, que se refere no mais das vezes ao 

fato de se pertencer à raça/etnia negra, é utilizada para referir a tomada de 

consciência de uma situação de dominação e de discriminação, e a 

consequente reação pela busca de uma identidade negra, nos apoiamos no 

que nos ensina a professora Zilá Bernd: 

                                                                                                          
Nesta medida, podemos dizer que houve negritude desde que os 
primeiros escravos se rebelaram e deram início aos movimentos 
conhecidos por marronnage, no Caribe, cimmarronage, na América 
hispânica, e quilombismo, no Brasil, iniciados logo após a chegada 
dos primeiros negros na América (BERND, 1993, p. 127). 

 

 

Todavia, é importante ressaltar que a negritude esteve, desde seus 

primórdios, fundada na ressonância da resistência, que defendia a volta às 

raízes da África. Essa acepção conferiu ao negro a conquista de uma 

identidade coletiva/cultural, libertadora das grilhetas da escravidão e da 

discriminação social, integrando-a na pós-diáspora. Usando o termo neste 

primeiro sentido, Segundo Bernd (1993, p. 127), Césaire pôde afirmar que 

“enquanto houver negros haverá negritude, pois não consigo conceber nenhum 

negro que possa virar as costas a seus valores fundamentais”. 

Vamos utilizar substantivo próprio “Negritude”, que nos remete à 

consciência e à reivindicação do homem negro, bem como à característica de 

um estilo artístico ou literário, seguindo o que escreve Zilá Bernd: 

                                                                                                                  
Em um sentido restrito, “Negritude” – com N maiúsculo (substantivo 
próprio) – refere-se a um momento pontual na trajetória da 
construção de uma identidade negra, dando-se a conhecer ao mundo 
como um movimento que pretendia reverter o sentido da palavra 
“negro”, dando-lhe um sentido positivo (BERND, 1993, p. 127). 
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 A acepção sobre Negritude de Bernd – característica de um estilo 

artístico ou literário – nos aponta para a Literatura Negra, que, entretanto, sem 

a luz daquele movimento social literário, causaria estranheza, uma vez que, 

 

à primeira vista a expressão pode remeter a um conceito etnocêntrico 
e reacionário, pois é evidente que sensibilidade artística não constitui 
fator inerente a uma dada etnia. Assim, parecer-nos-ia totalmente 
descabido afirmar, por exemplo, que Carlos Drummond de Andrade é 
um grande escritor branco (BERND, 1988, p. 21). 

 

Quando abordamos a temática da Negritude, pretendemos dar foco à 

situação dos negros na sociedade e sua influência na literatura negra. A 

intenção é abordá-la enquanto identidade e resistência a serem tratadas por 

procedimentos artísticos e refletir sobre os movimentos culturais defensores da 

consciência de-ser-negro, nas pegadas de Aimé Césaire, pressuposto do 

                                                                                                                 
movimento surgido por volta de 1934, em Paris, e que foi definido 
pelo poeta antilhano Aimé Césaire como “uma revolução na 
linguagem e na literatura que permitiria reverter o sentido pejorativo 
da palavra negro para dele extrair um sentido positivo”, só foi 
batizado com o nome de negritude em 1939, quando ele é utilizado 
pela primeira vez em trecho do Cahier d’um retour au pays natal 
(“caderno de um regresso ao país natal”), poema de Césaire que se 
tornou a obra fundamental da negritude (BERND, 1993, p.125). 

 

Está claro que para refletir sobre Negritude, que envolve história e 

ideologia. Para Bernd (1993), o termo Negritude pode se referir à própria raça 

enquanto coletividade, à consciência e à reivindicação do homem civilizado, e 

ao conjunto de valores da civilização africana, em origem, como na citação, 

refere-se notadamente à característica de um estilo artístico ou literário. 

Não fizemos um compêndio sobre Negritude, muito menos analisamos 

qual o termo que mais se alinha aos dias atuais, de qualquer forma cabe 

destacar que a Negritude tem sido tratada de modo muito controvertido. Muitos 

autores resolveram substituir o termo de representação dos movimentos 

negros, com o objetivo de ressaltar menos a cor e mais a diáspora, a dispersão 

dos negros pelo mundo em função da escravatura, que gerou, atualmente, a 

desordem cultural decorrente do processo de desterritorialização.  
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Bernd (1993) e Munanga (2010) comungam da ideia de desgaste do 

termo Negritude. Para Bernd, o desgaste ou negação do ideário da Negritude 

ocorrem por falta de uma reflexão mais aprofundada, quem sabe por omissão 

de seus idealizadores. Não mais do conceito de classe em detrimento do 

conceito de etnia.  

Destarte, nas pegadas de Munanga (2009, p.21), acreditamos que 

“enquanto uma única pessoa continuar a ser caracterizada e discriminada pela 

cor da pele escura (...), por causa de sua diferença”, a Negritude será um 

instrumento de garantia dos direitos “à dignidade humana e o respeito das 

culturas do mundo”.  

 Ressaltem-se, em contrapartida, os pontos positivos do movimento: a 

luta pela independência dos países colonizados, a busca pela liberdade e 

reconhecimento dos direitos dos negros na literatura, por uma consciência 

maior de artistas, escritores e intelectuais negros, apesar do acirramento dos 

conflitos entre brancos e negros, quando das ideias de Senghor.  

Para o poeta senegalês Léopold Sédar Senghor existe uma “alma negra” 

que faz parte da estrutura psicológica do africano. A "alma negra" teria uma 

natureza emotiva em oposição à racionalidade do branco. Trata-se de um 

conceito de Negritude essencialista em que "a emoção é negra como a razão é 

grega".   

Segundo Senghor, enquanto a civilização europeia fosse 

fundamentalmente materialista, os valores negros africanos estariam fundados 

na vida, na emoção e no amor. As ideias de Senghor acabaram eternizando o 

racismo, pois para Senghor, estes atributos (fundados na vida, na emoção e no 

amor) constituíam um privilégio do negro. Munanga (2010) ressalta que esta 

acepção reforça o preconceito, segundo o qual a raça negra é incapaz de 

atingir certos níveis de inteligência e de promover o desenvolvimento de uma 

nação.  

Neste sentido, a Negritude, idealizada nos parâmetros de Senghor, 

acabou por se tornar uma ideologia da elite negra, das famílias de negros 

letrados de países colonizados, que viviam patrocinados pela cultura dos 

colonizadores. A raça negra, além disso, seria incapaz de alcançar 
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determinado estágio do conhecimento científico e tecnológico, embora sua 

natureza munida de valores espirituais fosse diferente daquela dos 

colonizadores europeus.  

Nessa expectativa de Leopold Senghor, pensamos que inicialmente, o 

movimento da Negritude cumpriu o seu intuito revolucionário, desatando os 

valores da cultura eurocêntrica enrolados à cultura das minorias. Contudo, ao 

ampliar-se, adquiriu uma comotação mais política e centralizadora, dissolvendo 

seu potencial de transformação no status quo da sociedade. Em contrapartida, 

surgiram outros nomes para o movimento negro, que ainda em divergência, se 

fundamentam no mesmo ideário preconizado pelo movimento da Negritude, 

não obstante, 

                                                                                                                             

qualquer que seja o nome que adotem ou venham a adotar os 
movimentos negros, uma coisa é certa: o mundo negro da diáspora, 
ou seja, a dispersão dos negros pelo mundo em função da instituição 
escravagista, dado o caos cultural em que se encontra, pelo processo 
de desterritorialização de que foi vítima tem uma necessidade 
premente de um discurso comum, de um cimento ideológico para se 
remembrar (BERND, 1993, p. 43).   

 

Na perspectiva escolhida para o estudo de Solano Trindade, pressupõe-

se a análise do trabalho artístico do poeta, uma visada primordial de seu texto, 

contudo, não se pode prescindir, para uma análise coerente, do contexto, 

conforme a citação do início do capítulo: “a obra é um mundo e que convém 

antes de tudo pesquisar nela mesma as razões que a sustém como tal” 

(CANDIDO, 1995, p.123). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

1.2 Por uma Literatura Negra  

 

 

Já é tempo de se questionar a forma como foi escrita a história do 
negro no Brasil, assim como sua contribuição nos domínios literários, 
e esperar que o surgimento de uma anti-história e de formas de 
contra literatura possam tirar da clandestinidade muitos fatos que, por 
ora, a cultura triunfante mascara (BERND, 1988, p.18). 

 

A literatura não se limita ao uso referencial, ela quer também denunciar 

e para isso busca um ângulo inaugural, não é apenas comunicação de 

ideologias; ela comunica ideias, sentimentos, valores com linguagens em 

produção criativa. Historicamente, faz parte do discurso literário a atribuição a 

si mesmo, como agente cultural da tarefa de denunciar, mesmo sempre pela 

visada estética, através do belo, de palavras emolduradas: “o infortúnio, 

anunciar a decadência, ou, ainda, a partir dessa constatação, de redefinir 

positivamente as destinações da cultura" (SISCAR, 2010, p. 21).  

A poesia nasce no momento em que o homem percebe que tudo está 

em movimento. Ao imitar, o poeta quer dar sentido novo ao real. As palavras de 

Bakhtin coadunam com esse ponto de vista, na medida em que: 

                                                                                                                                                

O autor, ao criar sua obra, não a destina ao crítico literário nem 
pressupõe uma interpretação literária específica, não visa a criar uma 
coletividade de estudiosos da literatura. Não convida os estudiosos 
da literatura à mesa do seu banquete (BAKHTIN, 2006, p. 404). 

 

A literatura de modo geral é um objeto frágil para se sustentar, 

independentemente de ser branca ou negra. Sozinha, a literatura é impotente. 

Por trabalhar com a palavra, ela não tem as atenções da mídia como tem a 

música e até mesmo as artes plásticas, por se aproximar mais de uma arte 

utilitária. Além do desgaste, a literatura acaba por ficar nos “cânones” e deixar 

à margem obras com novidades da contemporaneidade. 

É o caso, por exemplo, nos dias atuais, de Capão pecado de Ferréz 

(São Paulo, Labortexto editorial, 2000) e Jardim das Rosas - Diário de um 
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mano2 de Ivone Lana (São Paulo, Editora Scortecci, 2007). Segundo Flora 

Sussekind (2004, p. 62), Capão Pecado é um romance escrito em linguagem 

propositalmente de gueto, com material autobiográfico, por um ex-padeiro, filho 

de um motorista de ônibus, morador do bairro Capão Redondo, da zona sul de 

São Paulo. Todavia, a literatura não é apenas escritura, ela necessita de 

mercado, diga-se um dos problemas da perda de prestígio da Literatura, 

segundo Marcos Siscar: 

                                                                                                            

Uma das questões mais decisivas dos estudos literários, 
frequentemente deixada à margem de sua disciplinaridade, é o 
problema da “perda de prestígio” de seu objeto – a literatura –, que 
estaria, nos termos do debate atual, definitivamente rendida ao 
mercado ou, conforme a orientação do crítico, em “decadência”, isto 
é, definitivamente incapaz de inserir-se nele (SISCAR, 2010, p. 17). 

 

 Nessa linha, sabemos que a literatura negra não tem mercado, uma vez 

que traz, em si, a diversidade das expressões poéticas, mesmo da literatura 

ocidental, contudo, é a manifestação de um sujeito da enunciação que-se-quer-

negro, característica de uma subjetividade em que a consciência apresenta a 

intuição de uma objetividade. Zilá Bernd chama de negridade a consciência de 

um fazer historicizado, não alicerçado na marca étnica, mas na discriminação 

social e no preconceito racial, o que não interessa ao mercado editorial. 

 Diante da atitude mobilizadora e de outros traços que singularizam a 

literatura negra, alguns estudiosos, dentre eles Domício Proença Filho, 2004, 

propõem que se devam adotar critérios específicos para a avaliação da 

literatura produzida pelos escritores negros e afrodescendentes, assumidos 

como tal, dados a natureza questionadora de sua produção e a pertinência da 

causa que defendem. Para ele, o “sintagma” admite duas acepções, e de certa 

forma acabam por fazer uma fragmentação nos estudos literários e perpetuar o 

preconceito. Proença Filho assevera: 

 

Nesses espaços de sutileza, mesmo uma designação aparentemente 
valorizadora, como literatura negra, de presença tranquila na área 

                                            
2
 Um jovem chamado Cassiano, nascido na região da periferia do Jardim das Rosas, bairro 

situado na região do Capão Redondo, conhecida pelo alto índice de criminalidade de 
delinquência juvenil, relata em seu diário os grandes acontecimentos de sua vida, relembrando 
sua infância, adolescência e entrada no mundo dos adultos. 
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dos estudos literários desde os anos de 1970, traz, segundo entendo, 
o sério risco de fazer o jogo do preconceito velado (PROENÇA 
FILHO, 2004, p. 185). 

 

 Zilá Bernd, (1988), afirma que a literatura negra surge como uma 

tentativa de preencher vazios criados pela perda gradativa de identidade que o 

negro sofreu e, preceitua: 

 

[...] é preciso sublinhar que o conceito de literatura negra não se 
atrela nem à cor da pele do autor nem apenas à temática por ele 
utilizada, mas emerge da própria evidencia textual cuja consistência é 
dada pelo surgimento de um eu enunciador que se quer negro 
(BERND, 1988, p. 22). 

 

A literatura negra rememora e reitera que a discriminação existe, pois o 

tempo escravo é repensado tanto na prosa quanto na poesia. Na literatura 

negra, o autor tanto se confunde com a obra que a obra acaba por se confundir 

com a própria existência.   

O que ocorre, a nosso ver, é que críticos e até mesmo alguns escritores, 

Proença Filho (2004), por exemplo, não acreditam na presença da escritura 

negra, ou na denominação literatura negra na atualidade brasileira, pois não 

concordam em ter o seu texto legitimado apenas por força do tema ou do 

assunto, que uma vez eleito, passa a pertencer a um segmento étnico. Nesse 

aspecto, Domício Proença Filho, conclui: 

 

É importantíssima a ocupação pelos negros e seus descendentes de 
espaços literários e de outros espaços igualmente culturais até então 
timidamente frequentados. O caminho vem sendo percorrido. Alguns 
resultados, poucos, têm aflorado. Importa prosseguir na busca de 
uma plena e insofismável representatividade, até que se torne 
inteiramente dispensável a presença como marca de uma diferença 
redutora. Afinal, literatura não tem cor (PROENÇA FILHO, 2004, p. 
188).  

 

 

  As revoltas, a situação do negro e de seus descendentes na construção 

socioeconômica do país e sua marcada participação nos tempos heroicos da 

formação da nacionalidade reforçam a identidade cultural e sua resistência. 
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Outro tanto, as contribuições linguísticas colocadas em evidência na 

nossa língua portuguesa do Brasil podem, entre outros traços, contribuir, 

através da transfiguração na literatura, para o melhor conhecimento e o 

redimensionamento da presença do negro na sociedade brasileira. 

Concordando com o fato que o nome literatura negra não se refere à 

outra literatura, que se oporia a uma literatura branca, pode-se afirmar que a 

literatura negra, emprestando as palavras de Zilá Bernd (1988), é uma literatura 

que começa a existir a partir do momento em que o negro olha para si mesmo, 

torna-se um eu enunciador e passa a contar como negro suas experiências 

particulares, suas memórias, sua vida, suas diferenças, sua identidade, mesmo 

que esta escrita tenha como base a escritura ocidental e seus preceitos 

estéticos. 

A literatura negra está envolvida com a literatura ocidental, sobretudo 

com a norte-americana, francesa, portuguesa e a de seus colonizados. E o 

escritor negro, no Brasil, está muito desvinculado da questão africana. Quando 

ele escreve, faz uso dos padrões europeus, latinos, padrões herdados da 

cultura, digamos, ocidental. A realidade brasileira está muito mais próxima da 

norte-americana.  

O escritor negro brasileiro conhece muito mais os conflitos e as questões 

de identidade do negro norte-americano, que também passou pela diáspora, foi 

desarraigado, retirado de sua "casa" e mandado para uma terra estranha, não 

obstante, o que também ocorreu, diga-se ainda ocorre no território africano.  

Atualmente, a literatura negra segue uma dessas duas tendências, 

voltada à comunidade negra e, desse modo, contribui para o levante cultural e 

social somados às influências africanas e, sobretudo norte-americanas.   

  

A presença de uma articulação entre textos, determinada por certo 
modo negro de ver e de sentir o mundo, e a utilização de uma 
linguagem marcada, tanto no nível do vocabulário quanto no dos 
símbolos, pelo empenho que legitimam uma escritura negra 
vocacionada a proceder à desconstrução do mundo nomeado pelo 
branco e a erigir sua própria cosmogonia (BERND, 1988, p. 22). 
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Em Introdução à literatura negra, Zilá Bernd indica o início da literatura 

negra, com Luís Gama, ao escrever o poema "Quem sou eu?” (Bodarrada), 

Trovas Burlescas: 

 

Quem sou eu? 

Quem sou eu? Que importa 
quem?Sou um trovador proscrito, 
Que trago na fronte escrito 
esta palavra "Ninguém!" 
A.E. Zaluar - "Dores e Flores" 

Amo o pobre, deixo o rico, 
Vivo como o Tico-tico; 
Não me envolvo em torvelinho, 
Vivo só no meu cantinho; 
Da grandeza sempre longe 
Como vive o pobre monge. 
Tenho mui poucos amigos, 
Porém bons, que são antigos, 
Fujo sempre à hipocrisia, 
À sandice, à fidalguia; 
Das manadas de Barões? 
Anjo Bento, antes trovões. 
Faço versos, não sou vate, 
Digo muito disparate, 
Mas só rendo obediência 
À virtude, à inteligência: 
Eis aqui o Getulino 
Que no pletro anda mofino. 
Sei que é louco e que é pateta 
Quem se mete a ser poeta; 
Que no século das luzes, 
Os birbantes mais lapuzes, 

Compram negros e comendas,   
Têm brasões, não - das Kalendas; 
E com tretas e com furtos 
Vão subindo a passos curtos; 
Fazem grossa pepineira, 
Só pela arte do Vieira, 
E com jeito e proteções. 
Galgam altas posições! 
Mas eu sempre vigiando 
Nessa súcia vou malhando 

De tratante, bem ou mal, 
Com semblante festival 
Dou de rijo no pedante 
De pílulas fabricante 
Que blasona arte divina 
Com sulfatos de quinina 
Trabusanas, xaropadas, 
E mil outras patacoadas. 
Que, sem pingo de rubor 
Diz a todos que é DOUTOR! 
Não tolero o magistrado, 
Que do brio descuidado, 
Vende a lei, trai a justiça 
- Faz a todos injustiça - 
Com rigor deprime o pobre 
Presta abrigo ao rico, ao nobre, 
E só acha horrendo crime 
No mendigo, que deprime. 
- neste dou com dupla força, 
Té que a manha perca ou torça. 
Fujo às léguas do lojista, 
Do beato e do sacrista - 
Crocodilos disfarçados, 
Que se fazem muito honrados 
Mas que, tendo ocasião, 
São mais feros que o Leão 
Fujo ao cego lisonjeiro, 
Que, qual ramo de salgueiro, 
Maleável, sem firmeza 
Vive à lei da natureza 
Que, conforme sopra o vento, 
Dá mil voltas, num momento 
O que sou, e como penso, 
Aqui vai com todo o senso, 
Posto que já veja irados 
Muitos lorpas enfurnados 
Vomitando maldições, 
Contra as minhas reflexões. 
Eu bem sei que sou qual Grilo, 
De maçante e mau estilo; 
E que os homens poderosos 
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Desta arenga receosos 
Hão de chamar-me Tarelo 
Bode, negro, Mongibelo; 
Porém eu que não me abalo 
Vou tangendo o meu badalo 
Com repique impertinente, 
Pondo a trote muita gente. 
Se negro sou, ou sou bode 
Pouco importa. O que isto pode? 
Bodes há de toda casta 
Pois que a espécie é muito vasta... 
Há cinzentos, há rajados, 
Baios, pampas e malhados, 
Bodes negros, bodes brancos, 
E, sejamos todos francos, 
Uns plebeus e outros nobres. 
Bodes ricos, bodes pobres, 
Bodes sábios importantes, 
E também alguns tratantes... 
Aqui, nesta boa terra, 
Marram todos, tudo berra; 
Nobres, Condes e Duquesas, 
Ricas Damas e Marquesas 
Deputados, senadores, 
Gentis-homens, vereadores; 
Belas damas emproadas 
De nobreza empantufadas; 
Repimpados principotes, 
Orgulhosos fidalgotes, 
Frades, Bispos, Cardeais, 
Fanfarrões imperiais, 
Gentes pobres, nobres gentes 
Em todos há meus parentes. 
Entre a brava militança 

Fulge e brilha alta bodança; 
Guardas, Cabos, Furriéis 
Brigadeiros, Coronéis 
Destemidos Marechais, 
Rutilantes Generais, 
Capitães de mar-e-guerra 
- Tudo marra, tudo berra - 
Na suprema eternidade, 
Onde habita a Divindade, 
Bodes há santificados, 
Que por nós são adorados. 
Entre o coro dos Anjinhos 
Também há muitos bodinhos. 
O amante de Syringa 
Tinha pêlo e má catinga; 
O deus Mendes, pelas costas, 
Na cabeça tinha pontas; 
Jove, quando foi menino, 
Chupitou leite caprino; 
E segundo o antigo mito 
Também Fauno foi cabrito. 
Nos domínios de Plutão, 
Guarda um bode o Alcorão; 
Nos lundus e nas modinhas 
São cantadas as bodinhas: 
Pois se todos têm rabicho, 
Para que tanto capricho? 
Haja paz, haja alegria, 
Folgue e brinque a bodaria; 
Cesse pois a matinada, 
Porque tudo é bodarrada! 

(GAMA, 1904, p. 110 – 113) 

 

No poema, Gama traz a questão da identidade negra. Um texto como 

"Bodarrada" só poderia ter sido escrito por um negro, apresentando sua 

experiência particular. 

 

A poesia de Luís Gama é contrastante por desmaginalizar 
africanismos, como urucungo, candimba, cayumbas e outros; por 
introduzir o orgulho de uma ancestralidade africana ( “os netos da 
Ginga meus parentes”) e por interromper no cenário da literatura 
brasileira como ‘canto paralelo’, alternativo sua importância maior, 
contudo, repousa no fato de introduzir no tecido poético um eu 
enunciador que se diz negro, que assume sua negra condição 
(BERND, 1988, p. 55). 
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 Domingos Caldas Barbosa, de uma maneira mais atenuante, faz o 

mesmo, mas o "eu-lírico-sou-negro", aparece apenas com Luís Gama.  O poeta 

Cruz e Souza também retrata este eu lírico negro, sobretudo no poema 

"Emparedado": 

Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do 
Mundo, porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas 
gerações foram acumulando, acumulando pedra sobre pedra, 
pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro 
emparedado de caminhares para a direita baterás e esbarrarás 
ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de 
Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a esquerda, 
outra parede, de Ciências e Críticas, mais alta do que a 
primeira, te mergulhará profundamente no espanto! Se 
caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de 
Despeitos e Impotências, tremenda, de granito, broncamente 
se elevará ao alto! Se caminhares, enfim, para trás, ah! ainda, 
uma derradeira parede, fechando tudo, fechando tudo — 
horrível! — parede de Imbecilidade e Ignorância, te deixará 
num frio espasmo de terror absoluto... E, mais pedras, mais 
pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, mais pedras, 
mais pedras... Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes 
Civilizações e Sociedades... Mais pedras, mais pedras! E as 
estranhas paredes hão de subir, — longas, negras, terríficas! 
Hão de subir, subir, subir mudas, silenciosas, até às Estrelas, 
deixando-te para sempre perdidamente alucinado e 
emparedado dentro do teu Sonho... (CRUZ E SOUZA, 1943). 

 

Há que se lembrar de que Lima Barreto representa também outra fase 

da literatura negra, que se inicia nos anos 1920, quando surge o poeta Lino 

Guedes, que publica em 1927, O canto do Cysne Preto e escreve com os 

olhos voltados para a comunidade negra, ao contrário do poeta Castro Alves e 

Cruz e Souza, de grande contribuição para esta literatura, mas que, segundo 

Bernd (1988), escreveram sobre o negro, mas não para o negro, posição, diga-

se contestada por Cuti em sua tese de doutorado que cito: A consciência do 

impacto nas obras de Cruz e Sousa e de Lima Barreto.    

Segundo Zilá Bernd, podemos elencar os precursores da Literatura 

negra no Brasil, que além do centramento na causa do negro no Brasil, na luta 

por sua indiscutível afirmação cultural na realidade brasileira, e que se 

converte, legitimamente, em revelação, denúncia, ruptura, produto cultural 
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afirmativo, realizado por escritores, mais do que outros quaisquer, têm 

condições de concretizá-lo; a literatura negra faz o resgate dos mitos, traz a 

proximidade cultural com a África, reforçando a identidade cultural. São eles: 

Domingos Caldas Barbosa, Luís Gama, Lima Barreto, Lino Guedes e Solano 

Trindade. Alguns autores, Oswaldo Camargo, por exemplo, os denominam 

como “guias” da produção literária, por influenciarem os escritores que vieram 

depois. Modestamente, entrando na controvérsia, incluiríamos nesta lista, 

Castro Alves, Cruz e Souza e Machado de Assis, Para Bernd, seriam 

fundadores de uma literatura em busca de novas expressões no ideário literário 

brasileiro, coadunando com o parecer abaixo:  

 

[...] uma literatura cujos valores fundadores repousam sobre a ruptura 
com contratos de fala e de escritura ditados pelo mundo branco e 
sobre a busca de novas formas de expressão dentro do contexto 
literário brasileiro. (...) surge como uma tentativa de preencher vazios 
criados pela perda gradativa de identidade determinada pelo longo 
período em que a “cultura negra” foi considerada fora-da-lei, durante 
o qual a tentativa de assimilar a cultura dominante foi o ideal da 
grande maioria dos negros brasileiros (BERND, 1988, p. 22). 
 
  

Alguns críticos, dentre eles, Proença Filho (2004), defendem que 

nenhum dos escritores negros citados tenham concretizado uma linguagem 

capaz de justificar qualquer alteração no conceito vigente de literatura: a ênfase 

tem se centralizado nos conteúdos, a partir da adoção de procedimentos até 

então consagrados. 

 Nesta mesma linha Proença entende que é mais pertinente e 

apropriado, por força mesmo do propósito de afirmação da etnia que, em lugar 

de Literatura Negra se defenda a referência à presença do negro ou da 

condição negra na literatura brasileira. Aliás, é o que se pensa ao se denominar 

essa literatura como negra. 

Tal posicionamento, segundo Proença Filho (2004), foge a qualquer jogo 

preconceituoso, além de facilitar à caracterização da matéria no processo 

literário do país, e a avaliação mais objetiva da contribuição literária de 

representantes assumidos da etnia que, mesmo diante dos mais variados 

obstáculos, têm trazido a público, nas últimas décadas, a força de sua palavra 

poética.  
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Há, ainda, na posição de Proença Filho, a partir da perspectiva de uma 

releitura cultural, substituir, na apreciação, a qualidade literária pela 

oportunidade histórica, que não é concebível para nós. O fazer literário e 

estético também interroga esta literatura. A expressão literatura negra não 

converter-se em instrumento de discriminação social. 

Comungamos com o que escreve Bernd (1988), tratamos de uma 

literatura eminentemente negra, com anseios de ocupar espaços literários e 

culturais. Em oposição, Domicio Proença Filho salienta que A Literatura Negra 

deve ser tratada apenas em função de sua especificidade e das circunstâncias 

sócio históricas em que é produzida, para não negar a si mesma, a arte 

literária.  

Neste sentido, pensamos que a literatura negra não deixa de ser 

alicerçada aos conceitos da teoria da literatura, que seguem orientando os 

estudos da arte literária, no Brasil e nos demais centros ocidentais, contudo, 

por força de características peculiares, a literatura feita por negros ou por 

descendentes de negros apoia-se em linguagens geradoras de cânones de 

uma poética nova, essa nova dimensão deve se inserir no âmbito da literatura 

e da arte literária, a literatura negra.  

Desse modo ganham o poder de repercussão participativa, contudo, não 

deixando, de qualquer forma, o pertencimento à literatura, mesmo porque, o 

poeta, sem trair a si próprio corresponde a sua vocação. Entendemos que a 

poesia de Solano Trindade nasce e se mistura a esses movimentos que 

mostram a crise de identidade gerada pelas ideologias racistas da época, nas 

palavras de Bakhtin (2006, p. 364), o próprio autor e os seus contemporâneos 

avaliam, antes de tudo, aquilo que está mais próximo do seu cotidiano. Nesse 

ponto, como a trajetória poético/bibliográfica de Solano Trindade demonstra. 
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1.3 A trajetória biográfico-poética de Solano Trindade 

 

 

Francisco Solano Trindade foi poeta, escritor, teatrólogo, ator, pintor e 

pesquisador de tradições. Nascido em 24 de julho de 1908, no Recife, e 

falecido em 19 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro.  Solano participou de 

uma série de atividades dos movimentos negros e da cultura brasileira, desde a 

década de 1930, diga-se, em congruência com o Movimento da Negritude 

fundado na mesma década, “cruzou em suas poesias a questão racial com os 

problemas políticos e sociais” (HOLANDA apud TRINDADE, 2008, p. 31). 

Figura do intelectual negro atuou no sistema literário em pleno segundo 

tempo modernista brasileiro, nos anos de 1940. Seus poemas têm uma visada 

estética que representa os sem voz, negros e pobres. Todavia, vida e poesia 

não se dissociaram de certo que o autor estava impregnado por suas ações 

políticas e sociais e sua poesia transpirava ideologia. 

Cronologia: 

1908 – Nasce em 24 de julho Francisco Solano Trindade, na Rua 

Nogueira, São José, bairro de Recife em Pernambuco. Filho do sapateiro 

Manoel Abílio e da doméstica Emerenciana, ambos afrodescendentes e 

pobres. Na escola, estuda até o equivalente ao Ensino Médio e faz durante um 

ano, o Curso de Desenho no Liceu de Artes e Ofícios. 

1920 – Torna-se protestante, sendo Diácono presbiteriano. Publica seus 

primeiros poemas em jornais do Recife e na revista do Colégio XV de 

Novembro em Garanhuns. Depois desse período começa a escrever a poesia 

negra em sua produção. 

1934 – Em Recife organiza o I Congresso Afro-Brasileiro em Salvador. 

1936 – Funda a Frente Negra Pernambucana e o Centro Cultural Afro-

Brasileiro, com o pintor Barros Mulato e o escritor Vicente Lima. Publica o livro 

Poemas Negros e muda-se para Belo Horizonte, indo em seguida para o Rio 

Grande do Sul. 
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1940 – Em Pelotas – RS funda um Grupo de Arte Popular. Retorna a 

Recife. 

1942 – Fixa residência no Rio de Janeiro. Expõe suas pinturas. 

1944 – Publica o livro Poemas de uma Vida Simples. Participa do II 

Congresso Brasileiro de Escritores. Fundou com Haroldo Costa o Teatro 

Folclórico Brasileiro e o Comitê Democrático Afro-brasileiro. Ocorre o 

lançamento, no auditório da UNE, da Orquestra Afro-brasileira, em parceria 

com Paulo Ramalho, a orquestra do maestro Abigail Moura. No final do ano é 

preso por causa do poema “Tem Gente com Fome” que foi apreendido. 

1945 – Funda em maio o Teatro Experimental do Negro com a peça “O 

imperador Jones”. Teve como colaborador na fundação do teatro, no Rio de 

Janeiro, Abdias Nascimento. 

1950 – Ao lado do sociólogo Edson Carneiro, fundou o TPB, Teatro 

Popular Brasileiro. Viajou por vários países da Europa. O TPB era formado por 

operários, domesticas, estudantes e comerciários. Apresentava espetáculos de 

batuques, congadas, caboclinhos, capoeira, coco e outras manifestações 

folclóricas. 

1955 – É responsável pela primeira montagem da peça “Orfeu da 

Conceição”, de Vinicius de Moraes, que em 1956 seria dirigida por Léo Jusi e 

em 1959 seria adaptado para o cinema, sob o título “Orfeu Negro”, pelo 

cineasta francês Marcel Camus. Cria o Brasiliana, grupo de dança brasileira 

que bateu recorde de apresentações no exterior. 

1958 – Publica o livro Seis Tempos de Poesia. 

1961 – Lança o livro Cantares ao Meu Povo que teria uma segunda 

edição em 1981, pela Editora Brasiliense. Chega à cidade de Embu – hoje 

Embu das Artes – em São Paulo e transforma a cidade num grande centro 

cultural, onde o Teatro Popular Brasileiro viveu sua melhor fase, hoje Teatro 

Popular Solano Trindade. 

1969 – Adoece e passa por vários hospitais e um asilo, até morrer, numa 

clínica em Santa Tereza, Rio de Janeiro, a 20 de fevereiro de 1974. Solano 
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Trindade deixou uma peça não publicada, “Malungo”, em coautoria com Miecio 

Tati, sobre os Quilombos. Teve quatro filhos: Raquel, Godiva, Liberto e 

Francisco Solano, este assassinado em 1964, num presidio carioca da Ditadura 

Militar (PE – AZ, acesso em 20 de maio de 2013). 

1975 – O poema “Tem Gente com Fome” integra o disco dos Secos e 

Molhados, contudo, é proibido pela Ditadura Militar. Mais tarde é gravado por 

Ney Matogrosso. 

1976 – A escola-de-samba Vai-Vai, do Bexiga, São Paulo, desfila com o 

enredo em homenagem a Solano Trindade. 

1979 –  Ney Matogrosso grava a canção “Tem Gente com Fome” no LP 

“Seu Tipo”. 

1988 – O Centro Cultural Solano Trindade, fundado em 1975, no bairro 

de Realengo, Rio de Janeiro, publica o livro Tem Gente com Fome e outros 

poemas. 

2001 –  A editora Cantos e Prantos de São Paulo reuniu a obra do poeta  

no livro Solano Trindade, O Poeta do Povo. 

2007 – A editora Nova Alexandria publica o livro Poemas Antológicos 

de Solano Trindade.  

           2008 – Várias festividades são realizadas em todo o Brasil, por conta do 

centenário do nascimento do poeta. A Editora Ediouro publica o livro Solano 

Trindade, o poeta do povo.   

2011 – A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo distribui aos 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (8ª serie) o livro Poemas 

Antológicos de Solano Trindade. 

                                                                                                                        

1.3.1 O artista e o seu gingado pelo Brasil 

 

O trabalho de Solano Trindade, quer no teatro, dança, cinema ou 

literatura, tinha como características marcantes, o resgate da arte popular e, 

sobretudo a luta em prol da independência cultural do negro no Brasil. Desse 
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modo, após a cronologia resumida da vida do poeta, vamos ao itinerário 

biográfico/artístico, seu gingado, no meio das artes e da política, de norte a sul, 

começando pelos  dois Congressos Afro-brasileiros — em 1934, no Recife, e 

em 1937, em Salvador, que segundo Maria do Carmo Gregório,   

teriam a função de reunir e promover estudos visando ao 
conhecimento do negro brasileiro, que já era reconhecido e retirado 
pela ciência da condição de raça inferior para se tornar, teoricamente, 
elemento fundamental na invenção de uma cultura nacional 
(GREGÓRIO, 2009, p.15).                                                                                                     
 
 
 

Trindade participou da fundação da Frente Negra Pernambucana, em 

1936, que concorreu para “a produção dos intelectuais, com o registro do 

passado do negro brasileiro, [...] em sintonia com a efervescência de uma 

imprensa negra e da criação da Frente Negra Brasileira” Gregório, (2009, p.15). 

Fundou o Centro de Cultura Afro-Brasileira, também em 1936. 

Segundo Gregório, Trindade propiciava, através do programa do teatro 

social, o combate sistemático ao complexo de inferioridade racial, um curso de 

preparação profissional, reuniões culturais, cívicas e recreativas. 

Apresentamos, abaixo, trecho do manifesto lançado pelos fundadores do 

Centro de Cultura Afro-brasileiro, no Recife, em 1937: 

 

Sentindo a necessidade de união e de intelectualidade que se possa 
representar em todas as esferas sociais, o afro-brasileiro, 
compreendendo o dever de reerguer moralmente a família negra no 
Brasil [...] um grupo de idealistas resolve fundar o Centro de Cultura 
Afro-brasileiro [...] Não faremos a luta de raças contra raças, porém 
ensinaremos aos nossos irmãos negros que não há raça superior 
nem inferior e o que nos faz distinguir um dos outros é o 
desenvolvimento cultural (RAMOS, 1971 apud GREGÓRIO, 2009, 
p.17). 

      
 Nas palavras de Solano Trindade (Gregório, 2009, p.18) “o Centro de 

Cultura surgiu da necessidade de ampliar as possibilidades de atuação da 

Frente Negra Pernambucana”, e também, conforme Maria do Carmo Gregório:  

 

além de arrebanhar, unificar e ser porta-voz dos afro-brasileiros, 
cumprindo a função de um movimento social, os fundadores da 
instituição ainda se propunham a realizar um trabalho científico. Eles 
incluíam-se na categoria de intelectuais com o propósito de 
apresentar alternativas para a situação de marginalidade social vivida 
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pelos negros e registrar sua presença preponderante na cultura e na 
formação da nacionalidade brasileira (GREGÓRIO, 2009, p.18). 

 

 Com a fundação do Teatro Experimental do Negro (por Abdias do 

Nascimento), em 1945, e do Teatro Popular Brasileiro (com Edison Carneiro), 

em 1950, entre outras organizações culturais, Trindade e demais companheiros 

visava (Gregório, 2009) cultivar a memória dos grandes negros do Brasil e 

também:  

 

Instruir a infância negra, facilitar sua educação, pleitear ingressos 
gratuitos para os estudantes pobres de cor, educar a mulher para os 
embates materiais e morais que lhe vêm ao encontro, criar caixa de 
beneficência para assistência médica e dentária [...] Os intelectuais 
negros do Centro de Cultura afro-brasileiro aderem aos projetos dos 
intelectuais reunidos em torno dos Estudos Afro-brasileiros e 
propõem uma certa parceria na empreitada para retirar o negro dessa 
condição de “inferioridade cultural”, promovendo a consciência de sua 
situação, a fim de transpô-la (GREGÓRIO, 2009, p.21). 
 
 

O intelectual era presença constante em antologias de poetas afro-

brasileiros, pesquisador incansável da cultura popular e negra publicou 

Poemas Negros (1936), Poemas de uma vida simples (1944), Seis tempos 

de poesia (1958) e Cantares ao meu povo (1961). Foi Solano Trindade quem 

transformou a cidade Embu-SP em um polo artístico cultural, através da 

chegada do Teatro Popular Brasileiro. 

 Seus livros foram republicados em 2001, pela editora Cantos e Prantos, 

de São Paulo, que reuniu a obra do poeta no livro, Solano Trindade, O Poeta 

do Povo. A editora Nova Alexandria publicou o livro Poemas Antológicos de 

Solano Trindade, em 2008, quando ocorreu o centenário de seu nascimento. 

  É importante citar o comentário do professor e militante negro Abdias 

Nascimento (1944) sobre Solano Trindade: 

 

Entre os raros poetas negros que conheço nesse Brasil “mestiço”, 
Solano Trindade é o que melhor me satisfaz. Porque Solano Trindade 
não se encerrou na torre de marfim da arte e tampouco escreveu 
poesia negra com linguagem de “negro-branco”, desses que se 
envergonham de abordar o típico da gafieira e das macumbas como 
legítimas expressões do anseio estético e da misteriosa 
espiritualidade negra. Ele é negro, sente como negro, como tal cantou 
as dores, as alegrias e as aspirações libertárias do afro-brasileiro. 
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Para mim Solano Trindade é brado da raça, maior poeta negro do 
Brasil contemporâneo (NASCIMENTO apud TRINDADE, 2008, p.23). 

 
 

A poesia de Solano Trindade é a expressão da vitalidade e a 

consciência política do artista. Foi também diretor da União Brasileira de 

Escritores - UBE e um dos mais importantes defensores da cultura afro-

brasileira. Sua poesia é de uma ênfase social, que o põe na qualidade de um 

dos mais expressivos poetas negros do Brasil, e ainda como salienta Maria do 

Carmo Gregório: 

 

Sua visão e percepção de mundo foram construídas como 
desdobramentos em uma “experiência africana imaginária”. Uma 
experiência sócio histórica de ser negro, que passaria pelo confronto 
entre culturas de povos distintos pela interpenetração de valores 
dominantes e dominados que possibilitaram a identificação como 
negro. Projetada ao coletivo na ação política, em especial, exercida 
na poesia (GREGÓRIO, 2009, p. 31). 
 
 
 

Solano Trindade, por meio de sua obra, foi um dos precursores da 

consciência negra e de um olhar referencial sobre a camada social menos 

favorecida, que decantou em seus versos e encenou em peças teatrais, e 

também em suas contribuições para o cinema como ator e coprodutor nos 

filmes “Orfeu negro”, “Brasil dança” (documentário em Praga), “Agulha no 

palheiro”, “Mistérios da ilha de Vênus”, e o “Santo Milagroso”.  Foi coprodutor 

do filme “Magia verde”, premiado em Cannes. Além de seu envolvimento na 

dinâmica dos movimentos sociais brasileiros, notadamente no Movimento 

Negro.  

 
 

1.3.2 Solano Trindade e a dinâmica dos movimentos sociais 

 
  

Como escreve Gregório (2009), os dilemas vividos por Solano Trindade 

estão relacionados à sua identidade afro-brasileira conjugada a uma militância 

política identificada com o projeto marxista de sociedade, com a promessa de 

igualdade social plena.     
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Nesta senda e nas pegadas do Salvador Sandoval (2006), que define o 

movimento social como um grupo mais ou menos organizado, sob uma 

liderança determinada ou não; possuindo programa, objetivos ou plano comum, 

conscientização individual e/ou coletiva; baseando-se numa mesma doutrina, 

seja identidade social, seja cultural; apresenta princípios valorativos ou 

ideologia, geralmente focada nas relações sociais e na consciência política, 

com um fim específico ou uma mudança social.  

Assim, entendido, pela definição de Movimento Social, podemos inferir 

que o Movimento Negro é a luta dos afrodescendentes para resolver os 

problemas da sociedade em que vivem – já que estão envoltos por 

preconceitos e discriminações raciais que os marginalizam no meio social, no 

mercado de trabalho, no sistema educacional e nos meios político e cultural. 

É nesse sentido biográfico e militante, que Solano Trindade contribuiu 

para a formação do Movimento Negro através de sua luta social e cultural 

endossada pelo fazer poético:  

 

Sua produção poética apresenta originalidade e particularidade, 
vinculadas à forma como ele conjugou raça e classe social, no seu 
pensamento [...] registra em suas poesias a esperança de que a 
sociedade capitalista fosse substituída por uma nova ordem social [...] 
que apontava para o fim das diferenças de classes (GREGÓRIO, 
2009, p. 33). 

 

É importante destacar que o Movimento Negro do Brasil é dividido em 

três fases. A primeira fase de 1889 até 1937, a segunda fase de 1945 até 1964 

e a terceira fase que começou em 1978 e prossegue até os nossos dias. Tendo 

como principais centros de mobilização as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, os movimentos sociais afro-brasileiros começaram a trilhar novos 

caminhos a partir de meados dos anos de 1910, numa tentativa de lutar pela 

cidadania recém-adquirida e evoluir para organizações de âmbito nacional.  

A primeira grande manifestação, neste sentido, é o surgimento da 

imprensa negra paulista, cujo primeiro jornal, O Menelick, começa a circular em 

1915. Seguem-lhe A Rua (1916), O Alfinete (1918), A Liberdade (1919), A 

Sentinela (1920), O Getulino e o Clarim d'Alvorada (1924). Essas 
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manifestações da imprensa negra paulista perdurariam até 1963, quando foi 

fechado o Correio d'Ébano.   

 As três fases do Movimento Negro  apresentam como ponto de partida a 

luta pelos direitos dos negros, diferenciando-se apenas no enfoque dado aos 

temas e na organização das pessoas participantes dos grupos. No início o 

Movimento Negro agregava entidades de cunho assistencialista, recreativa 

e/ou cultural, e conseguiam reunir um número não desprezível de 'homens de 

cor', como se falava na época, tiveram na sua base de formação determinadas 

classes de trabalhadores negros, tais como: portuários, ferroviários e 

ensacadores, constituindo uma espécie de entidade sindical.  

Na primeira fase dos movimentos estão os métodos de luta, a criação de 

agremiações negras, palestras, atos públicos e publicações de jornais. Na 

segunda fase, há um foco no teatro, na imprensa, nos eventos acadêmicos e 

nas ações que visam à sensibilidade da elite branca para os problemas 

enfrentados pelos negros no país. Já a terceira fase se apodera de 

manifestações públicas, imprensa, formação de comitês de base e movimentos 

nacionais. 

 É também graças a esse caldo de cultura ideológico propiciado pela 

imprensa negra paulistana, que se desenvolve, nos anos 30, um dos mais 

interessantes movimentos afro-brasileiros de caráter nacional, a Frente Negra 

Brasileira (1931). Forte organização centralizada e composta por 20 membros, 

além de milhares de associados e simpatizantes, a FNB, com grande 

representatividade política e social, passou a se constituir como um partido 

político, que durou pouco tempo e estendeu-se até 1937, devido à decretação 

do Estado Novo (Getúlio Vargas), ocasião em que Solano Trindade esteve 

preso no Rio de Janeiro em 1944.   

A partir daí e praticamente até a redemocratização, em 1945, os 

movimentos sociais negros tiveram de recuar para suas formas tradicionais de 

resistência cultural. A única possível exceção neste período (mas que se insere 

no contexto de resistência cultural) se deve à ação de Abdias do Nascimento, 

que em 1944, no Rio de Janeiro, fundou o Teatro Experimental do Negro 

(TEN). Nascimento foi o responsável por expressiva produção teatral onde 
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buscava dinamizar "a consciência da negritude brasileira" e combater a 

discriminação racial.  

O status quo continuou a mudar, agora de maneira decisiva, em 07 de 

julho de 1978, um marco para os negros de São Paulo  e do Brasil, em plena 

ditadura militar, milhares de negros desafiaram a repressão, e foram para a 

praça pública gritar em uníssono, o que estava engasgado na garganta de todo 

um povo, desde a ilegalidade da frente negra em 1937, pela ditadura do Estado 

Novo, e o golpe militar que calou o Teatro experimental do Negro, de Abdias do 

Nascimento. 

Nascia, portanto, o Programa de Ação do MNU (Movimento Negro 

Unificado), nas bandeiras e nas lutas travadas pelo Movimento Negro. O 

Movimento Negro Unificado deu origem a vários grupos de combate ao 

racismo, como associações de bairro, terreiros de candomblé, blocos 

carnavalescos, núcleos de pesquisas e várias organizações não 

governamentais.     

A organização dos movimentos negros no Brasil logrou muitos ganhos e 

apesar da lei contra o preconceito, “A Lei Afonso Arinos” (1951) que 

considerava o preconceito racial uma contravenção, e não um crime. Ou seja, 

ofender um negro não resultava em punição. A luta do Movimento Negro em 

1989, através da comunidade negra de São Paulo fez um enterro simbólico 

dessa lei e, no mesmo ano, foi aprovada a Lei Caó – Nº 7.716, de 05 DE 

janeiro de 1989, que transformou o preconceito em crime.     

Uma importante conquista dos Movimentos Sociais dos afro-brasileiros 

foi a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que entrou em vigor no dia 20 

de outubro de 2010, além de várias medidas de cunho educacionais contidas 

na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), como a inclusão de História e 

Literatura Negra no currículo das escolas. 
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1.4  Poesia, conflito e identidade 

  

 Na senda do que escreve Dufrenne, em O poético (1969): o poeta 

caminha com a poesia, é sua testemunha, “não mostra como a poesia é, e 

essa é primeiramente o mundo”. E continua: 

                                                                                                              
A reflexão poética faz do mundo da poesia uma poesia do mundo, 
evocando um mundo em que a poesia tem um lugar como uma força 
de natureza, albatroz, barco ébrio ou cisne. [...] a poesia pode ser 
obscura, jamais abstrata; não separa o conceito do esquema mais do 
que o significado do significante, permanece em contato com o 
mundo e sua tarefa primeira é de desvendar-lhe a poesia. Mas o 
poeta também pode empregar a primeira pessoa e dizer a si próprio. 
Pode restringir-se, aliás, ao papel de uma testemunha anônima, como 
por vezes Hugo e Valéry (DUFRENNE, 1969, p. 90). 

           

 Não consideramos, aqui, a contribuição literária dos negros e dos 

descendentes de negros demasiado marcada pela preocupação com a etnia. 

Devemos, sim, perceber a literatura, como um lugar de afirmação e 

singularização de identidades múltiplas e várias, integradas ao tecido da arte 

literária, seja brasileira ou universal, com suas especificidades; neste caso, a 

poesia/mundo permanece no assunto do poema.  

Para falar de poeta e poesia, em vista da resistência e da identidade 

cultural, nos ancoramos nas palavras de Dufrenne (1969, p. 88), “a poesia faz o 

mundo”; é esse aspecto que recorremos ao estudo da literatura negra para 

conceber resistência e identidade cultural, à luz do pensamento de,  Bernd 

(1988), em que o negro traz suas experiências particulares, sobretudo na 

poesia, na qual o "eu-lírico-sou negro" se configura como a manifestação de 

um sujeito da enunciação, que-se-quer-negro, com sua vivência social, 

memória e identidade cultural, compatível com Hall: 

 

A identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O 
sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, 
mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os 
mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos 
oferecem. A identidade [...] preenche o espaço entre o “interior” e o 
“exterior” – entre o mundo pessoal e o mundo público (HALL, 2005, p. 
11).  
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A identidade cultural, outra face da resistência cultural na poesia, 

especificamente, de Solano Trindade, consiste em mostrar o orgulho da 

condição racial, nas palavras de Munanga, (2010, p.14): “Se historicamente a 

negritude é sem dúvida, uma reação racial negra a uma agressão racial 

branca, não poderíamos entendê-la e cercá-la sem aproximá-la do racismo do 

qual é consequência e resultado”.  

O poeta imagina/recria, mimeticamente, do passado e da memória, suas 

bases de resistência poética, mesmo quando o faz em seu tempo. Essa poética 

segundo Bosi (1977, p. 112) o faz de “um modo que não é o senso comum (...) 

mas de outro que ficou na memória infinitamente rica da linguagem”, 

corroborando com Lefebve: 

                                                                                                       

 Rimbaud de modo nenhum no-lo esconde; é o caso de uma 
experiência de todo diversa: a da invenção precisamente, da criação, 
pela linguagem, de um mundo de sensação mítica, irreal, mas que, 
ao fim e ao cabo, poderia vir – e porque não?! – a revelar-se real 
“qualquer dia”, se a linguagem nos faz o mundo tanto quanto ela é 
por ele feita (LEFEBVE, 1980, p. 85). 

 

Segundo essa acepção, a poesia de Solano Trindade se atrela a uma 

visada histórica para resistir poeticamente às diversas formas de coerção que o 

negro sofreu no pós-diáspora. O leitor de Solano Trindade tem a ganhar a 

visão da resistência negra no mundo, seja na África ou no mundo 

diaspórico/poético. O mundo negro é visto e ouvido pela poesia. 

Entendemos que, quando nos remetemos à poesia, devemos esquecer 

o egoísmo porque este gera sentimentos, ações muito longínquas e sua 

atmosfera é, pois, abordada pelo exercício da empatia, do igual e do próximo. 

É o caso dos clássicos, Dante, Tasso, Camões e Milton, criadores de sistemas 

poéticos para Bosi: 

 

Dante, Tasso, Camões. Milton... são criadores de sistemas poéticos 
imensos quanto à produção de imagens, mas não raro fortemente 
estreitados por um ponto de vista dominante que os transforma em 
expressões complexas do grupo político ou cultural a que pertencem 
(BOSI, 1977, p. 118).  
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O poeta se preocupa com a questão social na poesia. Procura 

presentificar o real pelo verso. Sua poesia pretende restaurar os valores da 

cultura e da identidade negra, o que era salutar nos primórdios da literatura no 

Brasil. O que nosso estudo enfoca são as questões estéticas, visto que é a 

construção estética que permeia a resistência poética na poesia de Solano 

Trindade. Sua poesia representa o homem sem voz, anônimo, branco ou 

negro. 

Trindade recorta o “eu coletivo” em função da memória histórica e 

literária, sobretudo, delimitando em sua obra um traço de literariedade 

específico da literatura, um tratamento burilado para designar a especificidade 

da literatura, nas palavras de Jakobson: “o objeto da ciência da literatura não é 

a literatura, mas a Literariedade, isto é, o que faz de uma determinada obra 

uma obra literária” (JAKOBSON apud SILVA, 1984, p.15).  

Nesse sentido, o poeta Solano Trindade adotava o cânone modernista 

em seus versos, sob a influência dos poetas comoManuel Bandeira e Carlos 

Drummond de Andrade, com quem trocou poesias intertextuais como “Tem 

Gente com Fome” (1944), que dialoga com o poema de Bandeira, “Trem de 

ferro” (in Estrela da Manhã, 1936), além de uma espécie de complemento ao 

poema “Navio Negreiro”, uma intertextualidade com Castro Alves, utilizando um 

poema homônimo, com uma visada condoreira, contudo de resistência e 

manifestação da identidade negra. Explorou a musicalidade dos versos com 

recursos fonéticos, o ritmo, aliteração, assonância, melopeias de Pound, além 

da preocupação com crítica social.  

A linguagem da poesia de Solano Trindade revela marcas de 

transgressão já propaladas pela Semana de Arte Moderna de 1922, seja pela 

vertente mais lírica do “eu lírico” que “se quer ser negro”, seja, pela perspectiva 

objetiva de cunho político-social. Por essa razão, sua poesia de natureza 

transgressora recebeu a rotulação de obra engajada/de ênfase social, que se 

certa forma singularizou suas qualidades literárias e, principalmente, ignorou a 

função da poesia social a seu lugar, intenção criadora do poeta, que conforme 

Dufrenne (1969), o poeta não filosofa, evoca um mundo e também a 
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reflexão poética faz do mundo da poesia uma poesia do mundo, 
evocando um mundo em que a poesia tem um lugar como uma força 
da natureza, albatroz, barco ébrio ou cisne [...] mas o poeta também 
pode empregar a primeira pessoa e dizer a si próprio [...] Nesse caso, 
o mundo permanece o assunto do poema e é somente o mundo, de 
que o poeta é o correlato, que o singulariza aos olhos do leitor 
(DUFRENNE, 1969, p.90). 

 

Contudo, entendemos que a poesia retrata o próprio poeta, como 

contestação, pois ele vive em conflito com o tempo e o pensamento, e o eu 

lírico se manifesta como memória coletiva e presentificação de si 

representando um todo: o poema, como pontua Dufrenne (1969, p. 90), “o 

poeta também pode introduzir-se no cenário e impor-se como assunto do 

poema”. Nesse aspecto, compreendemos a importância de agora destacar o 

que se escreveu sobre o poeta, que para nós ressoa a voz negra nas análises 

de sua poesia, no dizer de si próprio bem como da alma negra, que 

destacamos em sua poesia à luz do que se escreveu, seja como pressuposto, 

seja com novas visadas. 

 

1.4.1. A voz negra no dizer da fortuna crítica trindadiana 

 

Solano Trindade nunca foi citado pelos grandes críticos, apesar de 

frequentar o circo literário da segunda fase do Modernismo brasileiro. Alguns 

jornais da época (idos das décadas de 1940 e 1950) e amigos da roda literária 

escreviam duas ou três linhas sobre seus poemas, Trindade (2008, p.23 – 25), 

mas os críticos da época nunca o citaram em seus manuais, por assim dizer. 

José Pires Laranjeira pontua muito bem nossas palavras, em seu artigo “A 

poesia é-sou negra”: 

 

Nos discursos de canonização, que a instituição literária vai 
produzindo (isto é as universidades, a mídia, as editoras...), não só os 
escritores negros são minimizados e depreciados, quando não 
apagados, como as temáticas relativas aos negros são apresentadas 
de modo sumário (LARANJEIRA, 2009, p. 35 – 36). 
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Depois de sua morte, revistas universitárias ligadas ao Movimento Negro 

e/ou à militância política começaram a escrever a respeito do poeta, além de 

dissertações e teses nas universidades de Norte a Sul do Brasil, interessados 

na vida e poesia de Solano Trindade. A fortuna crítica de Solano Trindade e de 

outros escritores negros bem como dos guetos, da chamada “literatura 

marginal” é prejudicada, pois não é apontada nos livros de críticos como 

Alfredo Bosi, Antonio Cândido, José Aderaldo Castelo, Massaud Moisés, entre 

outros.   

Toda literatura possui um cânone dando base às que são consideradas 

as principais obras e autores. Perrone-Moisés, em Altas literaturas (1998), por 

exemplo, discorre sobre os escritores críticos que são os cânones modernos. A 

autora traça o panorama do desinteresse pela literatura, que cada vez mais 

cede lugar aos departamentos de “estudos culturais” nas universidades. 

Nestes, prossegue Perrone-Moises, a literatura importa menos por suas 

qualidades do que por ser expressão de uma determinada minoria sexual, 

étnica, etc. (literatura feminista, gay, afro-americana).    

A escolha de autores não pretende de modo algum ser neutra, mas, 

como ressalta Leyla Perrone-Moisés, assume os riscos inerentes a toda 

escolha e não esconde os valores que a nortearam. O cânone dos escritores-

críticos não tem a pretensão de impor-se como “o” cânone, mas representa 

escolhas feitas a partir de experiências singulares, nas quais se fazem 

presentes critérios comuns como a maestria técnica, a concisão, a exatidão, a 

novidade, entre outros, diga-se amplamente dominadas por Solano Trindade. 

A partir de concepções por vezes distintas, os escritores-críticos 

constroem suas listas de autores do passado com os quais se identificam e 

cuja leitura pode enriquecer os leitores contemporâneos. Encontramos aí 

também a crença de Pound no poder da literatura de manter viva a língua de 

um povo, impedindo o seu estiolamento.  

No próprio projeto da autora encontra-se presente também uma escolha 

que ilustra bem a sua posição: para ela, a modernidade, ao contrário do que 

afirmam os críticos ditos pós-modernos, ainda não se esgotou e a utopia 

literária se mantém viva, independentemente da falência das utopias socialistas 

totalitárias.          
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A nosso ver totalitário e utópico é reclassificar a literatura em “alta e 

baixa”, imaginando-se nascer um Dante ou um Petrarca a cada década, 

todavia é interessante se ter um parâmetro de valor, mas não territorializado, 

de modelo eurocêntrico e sim desterritorializado, “tardio brado anticolonial”, 

bem os cercam as palavras de Beatriz Resende:   

 

...rompendo com uma visão que facilmente se mostra eurocêntrica. 
No transito entre o local e o global, ganharam, por diversas vezes, a 
capacidade de sedução que tem um recital do conjunto Madredeus, 
com seu repertório elaborado a partir da relação de troca e múltiplas 
influências entre o nacional e o universal, o erudito e o popular. 
(Revista Semear 10, s/d p.1) 

 

Como reação a esse movimento, os críticos de orientação conservadora, 

defendem, a seu turno, uma literatura que represente os valores morais 

tradicionais.  

Tanto a Crítica das “altas literaturas”, dos cânones quanto dos críticos de 

orientação conservadora pecam pelo exagero e sustentam o radicalismo de um 

dos lados da Crítica atual, assim como o Multiculturalismo americano, do outro, 

que de certa forma radicalizou as ideias de Jacques Derrida.  

 

Rompem-se os restritores limites disciplinares – bunker do 
conhecimento que insiste em sobreviver. A partir daí o espaço gráfico 
será frequentado não apenas por disciplinas afins, como a história, 
mas irá se abrir também para o espaço de cruzamento de saberes, 
de troca de investigações culturais que são os Estudos Culturais. 
(Resende, s/d, p.1) 

 

No Brasil surgem os Estudos Culturais que muito forte no final do século 

XX, se estabilizaram nos dias atuais, fazendo ajustes ao ideário dos anos 1990. 

Os Estudos Culturais, na visão de Sérgio Medeiros3, é a tendência mais forte 

da crítica literária contemporânea, questionando os critérios unívocos de 

abordagem do artefato literário em nome de uma multiplicidade de paradigmas 

críticos, caracterizados pelo diálogo com diversas áreas das ciências humanas 

e pela valorização da voz dos excluídos e das minorias políticas. 

                                            
3
 Professor de Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, tradutor das comunicações 

apresentadas durante o VI Congresso da Abralic sobre o Politeísmo Crítico. 
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Os cânones brasileiros passam por Antônio Vieira, Gregório de Matos, 

José de Alencar, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Guimarães Rosa, dentre 

outros autores inquestionáveis. Os escritores negros neste processo de  

canonização e visada da Crítica de obras, prêmios literários, prêmios de 

editoras, estudos, dissertações e teses de universidades são deixados de lado 

e mais, aliás, por esse viés, temos pouca fortuna crítica deles.  

O pouco de estudos que temos a respeito de Solano Trindade, Luís 

Gama, Cuti e demais escritores negros, está em revistas específicas de 

algumas universidades e todas elas ligadas a Literatura Negra, com amparo da 

Crítica dos Estudos Culturais. Escritores negros, como Lima Barreto e 

Machado de Assis, têm pouco publicado sobre suas vidas, seus gostos, suas 

ações políticas, que por sua vez poderiam permitir outros vieses de estudos 

sobre suas obras.  

Os críticos é que legitimam a fortuna crítica, alguns artigos em revistas e 

parcas dissertações de Mestrado e uma ou duas Teses de doutorado  

robustecem muito pouco a fortuna crítica, apesar de ao lado das revistas 

eletrônicas contribuírem bastante para o reconhecimento, tardio, diga-se; de 

escritores como Solano Trindade. 

Talvez o desdém da crítica seja pela temática (as obras são associadas 

à história do tráfico negreiro, da escravatura, do racismo, e demais mazelas 

sociais), que às vezes os induzem a definir ser o assunto da Sociologia, da 

Psicologia e não da Literatura. Além de  valorizar o valor estético das obras, 

sem analisá-las superficialmente,  devemos percebê-la por uma esfera literária 

global.  Autor e contexto se refletem na obra, o que nos remete a importância  

do autor como, a figura do intelectual que deve circular no sistema literário, 

pois,  

 

neste quadro emergem novas possibilidades de definir objetos e 
interesses de pesquisa que não se restringem à interpretação de 
obras particulares em função de interesses estéticos, mas se abrem à 
investigação da esfera literária global, em suas dimensões cognitivas, 
socioculturais, históricas e políticas (OLINTO, S/D, p. 2 - o grifo é 
nosso). 
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Apoderamo-nos das palavras Olinto (s/d p.3)  para afirmar  que Solano 

Trindade é tratado como intelectual de “engajamento político de esquerda, a 

favor das causas justas e contra a tirania do poder do estado”, e tudo o que se 

escreve sobre seus poemas está enviesado pela crítica marxista, que 

obviamente apresenta um viés estético que vem ao encontro dos ideais 

literários da Negritude, portanto, de uma literatura negra, por nós defendidos. 

 Escolhemos daqui por diante escrever literatura de ênfase social, 

deixando os termos engajado /panfletário para um estudo mais apurado, 

contudo, os mantemos nas citações dos autores. 

Apresentamos a fortuna crítica com os principais estudos, em revistas, 

dissertações e teses, feitos a respeito da poesia de Solano Trindade, fonte de 

pesquisa e que embasaram as análises dos poemas escolhidos e abriram 

novos olhares em perpectivas diferentes sobre a poesia trindadiana: 

 

a) Adjoua Anasthasie Angoran. Gonçalves de Magalhães, Cruz e Sousa e 
Solano Trindade: três manifestações da presença francesa na Literatura 
Brasileira: um olhar africano. 01/12/2004 

 

 
1v. 294p. Doutorado. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE            
DO SUL – LETRAS 
 Orientador (ES): Maria do Carmo Alves de Campos 

 

 Biblioteca Depositaria: BSCSH 
 
Banca examinadora: Aulus Mandagará Martins, Homero José Vizeu Araújo, 

Pedro de Souza e Zilá Bernd.   

       O trabalho propõe uma análise da presença de poetas franceses   e  

francófonos na Literatura  Brasileira. O período escolhido    para     estas  

 reflexões estende-se  sobre um século  aproximadamente.   

        Os poetas estudados nesta pesquisa são Gonçalves de Magalhães para 

o Romantismo brasileiro,  Cruz e Souza para o Cruz e Souza para o Simbolis Brasileiro e Solano 

mo e Solano Trindade para a Literatura Negra brasileira. 
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b) MARIA DO CARMO GREGÓRIO. Solano Trindade: raça e classe, 

poesia e teatro na trajetória de um afro-brasileiro (1930-1960). 

01/05/2005. 

 
Mestrado. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - 

HISTÓRIA SOCIAL 

 Orientador (es): MONICA GRIN MONTEIRO DE BARROS 

 

Biblioteca Depositaria: IFCS 

 

 
  

c) Souza, Elio Ferreira de. Poesia negra das Américas: Solano Trindade e 

         Langston Hughes / 2006. 369 folhas. 

        Tese (doutorado) – Universidade Federal de 

         Pernambuco. CAC. Letras, 2006. 

 

        Esta tese prioriza o estudo da poesia negra do brasileiro Solano 

Trindade (1908-1974) e do norte-americano Langston Hughes (1902-1967). 

Inicialmente, analisa a poesia dos precursores e fundadores da literatura 

negra no Brasil, e a escrita de algumas mulheres negras de hoje.  

 
  

  

 
 

d) Oluemi Aparecido dos Santos. Nas Sendas da Revolução: Agostinho e 
Solano Trindade – 2009. Dissertação (mestrado) Universidade de São 
Paulo. Letras, 2009. 

 
A pesquisa traz comparações entre os escritores Agostinho Neto e Solano 

Trindade: percurso do romantismo utópico e/ou revolucionário. 

 

 

e) José Pires Laranjeira - A poesia ‘é-sou’ negra.  

DOI:10.4025/actascilangcult.v32i1.5811 

          Revista Acta Scientiarum. Language and Culture Maringá, v. 32, n. 1, p.         

35-41, 2010. 

         Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Largo da Porta Férrea,      

3004-530, Coimbra, Portugal. 
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        E-mail: pires.laranjeira@gmail.com 

 

         Neste artigo é feita uma análise do poeta Solano Trindade, devido à sua 

formação ideologicamente comprometida com os pobres e miseráveis da 

sociedade, trata o negro como um ser social, econômico e cultural de corpo 

inteiro. 

 

 

f) IMAGEM DO NEGRO NA POESIA DESOLANO TRINDADE  

Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários Volume 17-A (dez. 

2009) - ISSN 1678-2054 http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa A  

Serafina Ferreira Machado (UEL) 

saradinha24@hotmail.com 

           Este artigo se propõe a revisar o processo da formação da identidade do 

negro: da subalternidade à luta pelo reconhecimento, na esfera histórica e 

literária. Na obra de Solano Trindade, o poeta cede sua voz ao oprimido (o 

homem negro ou branco) para denunciar as injustiças sociais. 

 

        

g) AUTORREPRESENTAÇÃO E INTERVENÇÃO CULTURAL EM 

TEXTUALIDADES AFRO-BRASILEIRAS  

 

 

Revista Associação Brasileira de Pesquisadores Negros - Florentina 

Souza v.1, n.2 – jul. – out. de 2010, p. 183-194. 

  

           Florentina Souza  

 

         Professora Associada do Instituto de Letras da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), vice-coordenadora do Centro de Estudos 
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Afro-Orientais (Ceao) e pesquisadora do CNPq. E-mail: 

florenss@ufba.br. 

 

           No artigo, Florentina Sousa escreve sobre a vida cultural e política do 

Brasil desde o século XIX. São postas em evidência algumas estratégias 

criadas para questionar as estruturas de pensamento, gosto e valor instituídas 

pelo sistema simbólico, bem como inserir seus capitais intelectuais e simbólicos 

no campo das produções intelectuais do país.  

 

h) Revista Afro-Ásia – Universidade Federal da Bahia, 2004. Florentina 

Souza. Solano Trindade e a produção literária afro-brasileira. Número 031 

pp.277-293. E-mail: afroasia@ufba.br . ISSN: 0002-591- BRASIL.  

 

         Neste texto, Florentina Sousa, propõe-se a discutir a produção textual 

escrita sobre si (os escritores) e seus anseios como um instrumento utilizado 

por escritores afrodescendentes para atuar na vida cultural e política do Brasil. 

     

 
Existe muito mais nas poesias de Solano Trindade a ser 

revelado/desvelado do que sempre mantê-lo colado à crítica social, apesar de 

que este engajamento político, de ênfase social, e marxista de Solano não 

pode ser descartado, pois, sua poesia o destila intensamente e retrata a 

coragem de, na década de 1940, cantar o sofrimento e o ideário do povo afro-

brasileiro; à flor da pele: 

 

Em geral, as vivências dos negros, seus problemas, sofrimentos, 
alegrias, lutas, emoções, conquistas, durante os séculos XIX e XX, 
não estão expressos na literatura brasileira de modo confiável e 
honesto senão pelos seus protagonistas. A voz dos negros emergiu 
com o samba, o candomblé, o lundum, o carnaval, os causos e outras 
tradições orais e populares, mas é com os escritores que ganha foros 
de combates ao estereótipo e ao preconceito. (Pires Laranjeira, 2010) 

 

O canto poético de Trindade denuncia efusivamente o sofrimento, a 

saudade e repressão ao negro. A Negritude trasladada de seus ancestrais 

africanos, singelamente, Solano canta em seus poemas, que nomeamos no 
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próximo subtítulo como a resistência e expressividade do mundo negro. 

 

1.4.2 Resistência e expressividade do mundo negro 

 

 Na lírica moderna, a estética acolhe valores novos como liberdade, 

redenção e desalienação do homem e de seu mundo. O eu lírico propõe o dizer 

coletivo, como uma voz da resistência: busca a sua identidade. O principal viés 

que grande parte da crítica reservou à poesia de Solano Trindade é o fazer 

poético pertencente à arte de ênfase social, compromissada e libertária.  

 A nosso ver, Solano Trindade se apropriou da lírica moderna, na 

medida em que sua lírica sente, observa e transforma-lhes os sentidos, e se 

prima pela transformação da pós-diáspora: identidade e resistência, o que 

percebemos no poema “Sou negro”: 

 

Sou Negro 

 

Sou Negro 

meus avós foram queimados 

pelo sol da África 

minh’alma recebeu o batismo dos tambores 

atabaques, gonguês e agogôs. 

 

Contaram-me que meus avós 

Vieram de Loanda. 

como mercadoria de baixo preço 

plantaram cana pro senhor do engenho novo 

e fundaram o primeiro Maracatu. 

 

Depois meu avô brigou como um danado 

nas terras de Zumbi 

Era valente como quê 

Na capoeira ou na faca 

escreveu não leu 
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o pau comeu 

Não foi um pai João 

humilde e manso. 

 

Mesmo vovó 

não foi de brincadeira 

Na guerra dos Malés 

ela se destacou. 

 

Na minh’alma ficou 

o samba 

o batuque 

o bamboleio 

e o desejo de libertação. 

 

(TRINDADE, 2008, p. 42). 

  
 

É importante a análise formal do poema. Trata-se de cinco estrofes 

perfazendo  vinte e sete versos. A primeira e a segunda estrofes com cinco 

versos, a terceira  estrofe,  de reforço da identidade negra, é a mais longa com 

oito versos. A quarta estrofe é ainda uma continuação do reforço identitário e 

tem quatro versos. A última estrofe tem cinco versos, e o eu lírico  presentifica 

a identidade resistente e de resgate da alma negra. 

Na primeira estrofe temos o reforço do orgulho de ser negro, que 

evidencia o título já no primeiro verso “Sou negro”, portanto o título e o verso já 

pressupõem o ato de resistência e identidade, que serão exaltados no discorrer 

do poema. Nessa primeira estrofe podemos perceber um traço romântico  de 

memória e do culto à natureza, e musicalidade: “meus avós foram queimados 

pelo sol da Àfrica/ minh´alma recebeu o batismo dos tambores/ atabaques, 

gonguês e agogôs” A metáfora de ser negro pela África e a metonímia do 

batismo pela musicalidade, numa referencia ao Maracatu, dia da coroação dos 

reis e rainhas africanos. Nos parece a iniciação de licença ao orixá da 
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afirmação, ao som dos atabaques e dos agogôs, de certa forma uma constante 

mítica na poesia trindadiana: o mito do eterno retorno. 

Na segunda estrofe, o eu lírico rememora a luta e demonstra a 

preocupação com a preservação da cultura, reforçada pela musicalidade: 

“plantaram cana pro senhor do engenho novo/ e fundaram oo primeiro 

Maracatu4”. A terceira estrofe ainda hibridiza o poético e o prosaico nos oito 

versos livres, comparando a coragem e heroísmo de seu avô com o heroí 

mítico Zumbi. Parece-nos o som do atabaque ao guerreiro, com três sons 

agudos e três sons graves: “tá, tá, tá. tum, tum, tum”, mesmo ao som do 

Maculelê5.  

A quarta estrofe, ao estilo popularesco, continua a exaltação ao herói 

negro, desta vez a guerreira é a vovó, a dindinha, tendo como pano de fundo a 

resistência na Guerra dos Malés que ocorreu na cidade de Salvador (província 

da Bahia) entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835. Os principais personagens 

desta revolta foram os negros islâmicos que exerciam atividades livres, 

conhecidos como negros de ganho (alfaiates, pequenos comerciantes, 

artesãos e carpinteiros). Apesar de livres, sofriam muita discriminação por 

serem negros e seguidores do islamismo. Em função destas condições, 

encontravam muitas dificuldades para ascender socialmente. 

A quinta estrofe é o fechamento da idéia do poema, traz a 

presentificação do eu lírico impessoal, coletivo, que mostra a alma negra, a 

cultura, a resistência e o poder da consciência negra, num ritmo, numa 

resistência gradativa “ Na minh`alma ficou/ o samba/ o batuque/ o 

                                            
4 Maracatu: é uma manifestação cultural da música folclórica pernambucana afro-brasileira. É 
formada por uma percussão que acompanha um cortejo real. Como a maioria das 
manifestações populares do Brasil, é uma mistura das culturas indígena, africana e européia. 
Surgiu em meados do século XVIII. 
 
5Maculelê: É uma expressão teatral que conta através da dança e de cânticos, a lenda de um 
jovem guerreiro, que sozinho conseguiu defender sua tribo de outra tribo rival usando apenas 
dois pedaços de pau, tornando-se o herói da tribo. O instrumento fundamental no maculelê é o 
atabaque. Eram usados três atabaques seguindo a formação do candomblé. Outros 
instrumentos como o agogô e o ganzá também eram tocados durante a apresentação. Hoje 
vemos apresentações de maculelê, na maioria das vezes somente com o atabaque. 
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bamboleio...”, que no último verso reforça a identidade de ser/sou negro “e o 

seu desejo de libertação” (grifo nosso), que retorna à reflexão do título “Sou 

negro”. 

No poema, percebemos que o poeta faz um autorretrato, todavia esta 

narrativa do eu lírico se mistura e mimetiza o sofrimento, a causa do povo 

negro, ainda nas pegadas de Dufrenne, (1969, p. 90), o poema “narra as 

aventuras do coração ou do espírito, ou uma obra de circunstâncias [...] 

assume um valor exemplar; o homem que ela manifesta é promovido ao 

universal”, ou seja, para Dufrenne e em consonância com o que pensamos, 

“sua singularidade desaparece nesta promoção”.  

Graças à linguagem poética em composição, à disposição das palavras 

nos versos, Solano dá à poesia o ritmo africano, ritmo de nossa identidade 

cultural, agora “crioulizada” segundo Glissant, e uma África já sincretizada no 

Brasil. Uma vez presentificada pela memória, ora pela descrição de seus avós, 

como identidade e resistência do povo africano em terras brasileiras, por força 

da diáspora, ora pela mímeses aristotélica, da imagem do negro na história 

desses avós.  

No poema “Sou negro”, observa-se que a modernidade na poesia de 

Solano, mesmo com toda melancolia da vertente romântica, mostra-nos um 

forte apelo e influência do modernismo brasileiro, na segunda fase, 

notadamente por Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinicius 

de Moraes, na qual a principal força é o campo semântico, nas décadas de 40 

a 60 – linha revolucionária.  

 Através da linguagem poética híbrida, bem ao gosto modernista, o poeta 

faz uso do verso livre e da narrativa descritiva: “Contaram-me que meus avôs 

vieram de Loanda/como mercadoria de baixo preço”. Além disso, faz livre 

emprego da pontuação gráfica e do léxico popular, aparentemente 

despretensioso e prosaico, pela ausência de rimas regulares. 

 São frequentes nos versos, a dissonância e a ruptura semântica que 

geram tensão, o que permite mais inquietude do que serenidade, presente no 

próprio título Sou negro, com ênfase na mediação e resistência pelo viés 
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poético – pela mediação da arte, música e dança: “Na minh’alma ficou/ o 

samba/o batuque/o bamboleio/ e o desejo de libertação”, a potência da voz, 

ênfase nas sílabas fortes de cada palavra (assonância) “samba, batuque, 

bamboleio”.     

Há de se observar a significação através das aliterações: “Minh’ alma 

recebeu o batismo dos tambores; “Na Minh‘alma ficou/ o samba/ o batuque/ o 

bamboleio/ e o desejo de libertação...”. A aliteração faz uma aproximação 

significativa desses versos, essencialmente, a percepção da performance.     

Neste poema, podemos perceber a assunção do negro no âmbito da 

arte, nas ações humanas: a voz do poeta, a ação e a incitação para que o 

negro, o povo, os mais humildes tornem-se sujeitos de sua história “Depois 

meu avô brigou como um danado/ nas terras de Zumbi” e com a identidade 

guerreira de seus ancestrais totalmente valorizada e resgatada: “Era valente 

como o quê/ Na capoeira ou na faca/ escreveu não leu o pau comeu/ Não foi 

um pai João/ humilde e Manso”.  

Pensamos que, sob o viés do poema “Sou negro”, existe o referencial de 

identidade, a metonímia, o discurso artístico: rememoração  como perspectiva 

de mudança e não de lamento.  

Figura em sua forma a história e a cultura afro-brasileira, visto que diante 

de cada uma, o leitor é inserido à retomada da história e da cultura negra: 

ambas recebem a metáfora das batidas do coração/respiração, o fôlego da arte 

nos ritmos da batucada; os diferentes ritmos da fala ganham mais 

expressividade. As sensações desses ritmos que o poema desperta: “... 

fundaram o primeiro maracatu/ Na Minh’alma ficou/o samba/ o batuque/ o 

bamboleio”   

Se já àquela época a Negritude era o ideal, Solano o trilhava por si 

mesmo. Bakhtin nos complementa:  

 

Os fenômenos semânticos podem existir em forma latente, em forma 
potencial, e revelar-se apenas nos contextos dos sentidos culturais 
das épocas posteriores favoráveis a tal descoberta [...] o autor é um 
prisioneiro de sua época, de sua atualidade. Os tempos posteriores o 
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libertam dessa prisão, e os estudos literários têm a incumbência de 
ajudá-lo nessa libertação (BAKHTIN, 2006, pp. 363 e 364). 
         

Na expressão e na atitude de proferir com altivez, observam-se esses 

sentimentos: “Sou Negro meus avós foram queimados/ pelo sol da África/ Minh 

‘alma recebeu o batismo dos/ tambores atabaques, gonguês e agogôs". Trata-

se da fidelidade à terra-mãe, que segundo Dufrenne (1969), reflete diretamente 

sobre a percepção em que a obra de arte se ampara na relação poeta e leitor – 

África natureza “é, antes de mais nada, a realidade inesgotável ou ser do ente”, 

clamando a memória e a herança ancestral africana expressa no canto que se 

segue, do poema “Congo” (TRINDADE, 2008, p. 57):  

 

Congo  

 

Pingo de chuva 

que pinga 

que pinga 

pinga de leve 

no meu coração. 

Pingo de chuva 

tu lembras a canção 

que um preto cansado 

cantou para mim 

pingo de chuva, 

a canção é assim. 

 

Congo meu Congo 

aonde nasci 

jamais voltarei 

disto bem sei 

Congo meu Congo 

aonde nasci... 

  

No poema “Congo” temos duas estrofes, a primeira com onze versos e a 

segunda estrofe com seis versos. A memória é um pingo de chuva, a aliteração 

pin, pin, pin que pin que retomando o sentido do pingo e a gradação simultânea 

que pinga que pinga e que reforça, mas ao mesmo tempo abranda “pinga de 

leve’ e decreta: no meu coração, é uma chuva que regra a resistência no 

coração do eu lírico pela herança africana, pela ancestralidade e musicalidade, 

seja nas onomatopeias pin que, pin que, referentes à chuva, seja pela memória 

e presentificação:  
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“tu me lembras a canção 

 que um preto cansado 

 cantou para mim 

 pingo de chuva 

 pingo de chuva 

 a canção é assim” 

 

A assonância dos sons an, in e on – cantou, pingo, Congo - acabam por 

fazer uma gradação cíclica ligada pela chuva que aqui representa a 

cultura/identidade/resistência que pode ser trasladada/representada na 

memória do Congo o pingo o canto presentificando no meu coração ou 

rememorando o retorno do pingo de chuva para o Congo “Aonde nasci...”que 

reforça o eu lírico coletivo que representa toda a alma negra na poesia através 

do mito de origem, do eterno retorno para/pelo o Congo reminiscente. 

Nesse sentido, entendemos que a poesia de Solano Trindade contesta o 

tempo e o pensamento dos dispositivos postos pela sociedade, é momento de 

atribuir à poesia de Solano Trindade o devido valor estético que, ao mesmo 

tempo em que subverte a ordem social, reenvia, outra ordem de efeito literário, 

às figuras poéticas do eu lírico e à cultura, com desejo de fazer história, 

ecoando o pensamento de Bakhtin: 

 

Antes de qualquer coisa, os estudos literários devem estabelecer o 
vínculo mais estreito com a história da cultura. A literatura é parte 
inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno 
de toda a cultura de uma época. É inaceitável separá-la do restante 
da cultura e como se faz constantemente, ligá-la imediatamente a 
fatores socioeconômicos, por assim dizer, passando por cima da 
cultura (BAKHTIN, 2006, p.360). 

 

      
 Os efeitos literários, a condensação destes aspectos sociais e culturais, 

se unem ao valor estético contemporâneo que Solano Trindade destila em seus 

poemas. Em “O poema de mamãe” instiga o nascimento da poesia, do eu lírico 

e do próprio mundo no poema: 
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O poema de mamãe 

 

Interpreto o gemido 

de minha mãe 

com dores de parto 

 

Com seus cabelos negros 

sobre o branco travesseiro  

nos olhos/ expressão de dor 

e esperança/ curiosidade 

pelo que vai nascer 

 

Fortes abstrações                            

anjos divindades                                  

céu inferno                                  

ausência de realidade                

abandono do certo                                 

o nada o ilusório                              

oração sangue dor   

Mamãe 

Volvo-me ao dia do meu nascimento 

Tudo talvez 

 

Luar parado  

lampiões mortos 

guarda noturno apitando 

declarações de amor 

beijos  

Bach Chopin Beethoven  

interiores mal iluminados 

ruas tristes 

cenas de alcova  

 

Crianças brincando de roda  

gente discutindo a revolução  

tudo isso talvez        

nasci numa noite                                  

de um dia como os outros  

talvez pudessem                        

encontrar valores plásticos              

talvez numa sombra                  

produzindo uma lua diferente 

talvez numa colocação  

inspirando uma nova linha 

um contraste de traços 

um contraste de cores... 

 

(TRINDADE, 2008, p. 120)

 

  O poema é composto de cinco estrofes Na primeira estrofe, o eu lírico 

apresenta a poesia com “dores de parto” A mãe enquanto poesia e o eu lírico 

como o poema. Na segunda estrofe descreve a poesia, usa das antíteses 

“Cabelos negros” “branco travesseiro” para anunciar o nascimento do poema, 

no devir  da alma negra “nos olhos,... dor e esperança/ pelo que vai nascer.  

O estilo da poética trindadiana na terceira estrofe do poema representa 

bem ao gosto romântico: “Fortes abstrações/ anjos divindades... ausência de 
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realidade” O uso da antítese clássica céu – inferno, o nada e o ilusório. E 

continua o reforço do nascimento da poesia na figura da mãe, utilizando a 

gradação: “abandono do certo/ o nada ilusório/ oração sangue dor/ Mamãe”, 

unindo no último verso da estrofe a  “tudo” para reforçar, dar maior impacto ao 

nascimento do poema/arte, contudo atenua a seguir a incompletude do poema 

quando começa a utilizar o advérbio talvez (como anáfora e incompletude na 

quinta estrofe): “Volvo-me ao dia do meu nascimento/ Tudo talvez”. 

 Na quarta estrofe o poema traz a metáfora universal da lua como 

iluminação da vida. O noturno em consonância com a prosopopeia dos 

“lampiões mortos”, representando a escuridão, luar parado e lampião morto, 

descrição da espera do nascer poético. A noite lúgubre, a melancolia; o 

romantismo expresso na musicalidade romântica: “Bach Chopin Beethoven”, o 

nascer do poema/ da arte, nas palavras do eu lírico, “talvez” Jesus Alegria dos 

Homens, de Bach, Noturno sugestivamente de Chopin ou a 9ª Sinfonia de 

Beethoven... talvez ao final da estrofe outra menção a escola romântica: 

“declarações de amor”, e “beijos”, “cenas de alcova”, outra vez a prosopopeia 

“ruas tristes”; apresentação da melancolia do Romantismo. 

 Na quinta estrofe o eu lírico retorna à poesia da contemporaneidade, da 

luta, “gente discutindo a revolução”, a dualidade do “tudo isso talvez” ou nada, 

crise e perda da identidade ao gosto pessoana, bem como a crise pós-

modernidade na anáfora (repetição de uma mesma palavra no inicio de frases 

ou versos) do talvez: “tudo talvez..., tudo isso talvez, talvez pudessem 

encontrar valores plásticos... talvez numa sombra”. Há de se destacar a 

preocupação do eu lírico com a própria criação e nascimento da poesia, a 

metalinguagem: “talvez pudessem encontrar valores plásticas numa sombra/ 

numa lua diferente, uma colocação.  

Fecha-se o ciclo simbolista: musicalidade – correspondência – 

sinestesia, com a transferência de percepções da esfera de um sentido para a 

de outro, do que resulta uma fusão de impressões sensoriais de grande poder 

sugestivo:  “um contraste de traços/ um contraste de cores”, arriscamos dizer o 

ciclo das correspondências baudelairiana, essencialmente nas sinestesias 

presentes em todo o poema: “gemido, dores” (1ª estrofe – sensorial), “nos 
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olhos/ expressão” (2ª estrofe), “dor, sangue” (3ª estrofe) “beijos, Bach Chopin 

Beethoven (4ª estrofe – paladar, musicalidade), “inspirando uma nova linha”“. 

O poema de Solano Trindade responde bem o que escreve Mikel 

Dufrenne em O poético: “É, pois verdadeiramente o mundo que se expressa 

na poesia? De fato, três assuntos são possíveis: a própria poesia, o poeta, o 

mundo; mas talvez os dois primeiros remontem ao último (DUFRENNE, 1969, 

p. 89), já que no poema, a mãe é o mundo e o eu lírico oferece a mímese da 

criança como arte e poesia ao poeta menino: “Interpreto o gemido/ de minha 

mãe/ com dores de parto/ Com seus cabelos negros/ sobre o branco 

travesseiro/ nos olhos/ expressão de dor/ e esperança/ curiosidade/ pelo que 

vai nascer”. 

O retorno cíclico da vida é apresentado na arte poética: “... 

Mamãe/'Volvo-me ao dia do meu nascimento/ Tudo talvez”; “Luar parado/ 

lampiões mortos/ guarda noturno apitando/ ...beijos/ Bach Chopin Beethoven/ 

interiores mal iluminados”. 

Em congruência com o que esreve Dufrenne, essa criação é circular e 

pode ser comparada à criação musical, na medida em que a melodia 

representada-imitada na poesia é um todo: o ritmo e a harmonia são os 

elementos de sua composição e os meios de sua arquitetura. Ele reforça essa 

ideia quando declara: 

 

...o mundo permanece o assunto do poema e é somente o mundo, de 
que o poeta é o correlato, que o singulariza aos olhos do leitor. Mas o 
poeta também pode introduzir-se no cenário e impor-se como assunto 
do poema. Isto sucede quando o poema é um autorretrato, que marca 
as aventuras do coração ou do espírito [...] Então se a obra é bela, 
assume um valor exemplar; o homem que ela manifesta é promovido 
ao universal, e sua singularidade desaparece nesta promoção 
(DUFRENNE, 1969, p. 90).  

 

Na poesia de Solano Trindade, a voz ressoa seu momento histórico. 

Existe, explícito ou implícito, um discurso literário que não pode ser ignorado. A 

letra é apenas uma forma relacional com a escrita e a oralidade da poesia, mas 

também metalinguagem:  
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“Crianças brincando de roda  

gente discutindo a revolução  

tudo isso talvez        

nasci numa noite                                  

de um dia como os outros  

talvez pudessem                        

encontrar valores plásticos              

talvez numa sombra                  

produzindo uma lua diferente 

talvez numa colocação  

inspirando uma nova linha 

um contraste de traços 

um contraste de cores...” 

 

O poeta não quer que o poema retome apenas os índices de uma 

realidade: “gente discutindo a revolução... produzindo uma lua diferente”, 

quer apreendê-los, em sua literariedade: “inspirando uma nova linha/ um 

contraste de traços/ um contraste de cores...”. Nas palavras de Dufrenne, 

(1969), “a poesia quer ser poética: ela quer realizar-se”, ela quer ser criadora, 

produzindo uma lua diferente, talvez numa sombra, num contraste de cores. 

 A linguagem literária é um instrumento da poesia, que tende a “mostrar-

se”. A visão do escritor é realista ou supra-realista e mostra uma realidade 

ambígua, linguagem, que tem em germe a contestação da arte – o material da 

literatura, conforme nos ensina Wellek e Warren: 

 

A linguagem é o material da literatura, tal como a pedra ou o bronze o 
são da escultura, as tintas da pintura, os sons da música. Mas 
importa ter presente que a linguagem não é uma matéria meramente 
inerte como a pedra, mas já tem si própria uma criação do homem e, 
como tal, pejada da herança cultural de um grupo linguístico” 
(WELLEK e WARREN, s/d p. 28). 

 

A poesia de Solano Trindade, portanto, deixa transparecer a mítica do 

retorno, do círculo da vida e a antítese da própria arte, pelo desvelamento da 
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poesia, e pela profanação que pode resistir a tudo poeticamente, pela potência 

da palavra. É o evento conforme a poesia de Solano exemplifica: 

 

Fortes abstrações                           

anjos divindades                                 

céu inferno                                  

ausência de realidade               

abandono do certo                                

o nada o ilusório                             

oração sangue dor                                   

[...]                                                   

nasci numa noite                                 

de um dia como os outros                

talvez pudessem                       

encontrar valores plásticos           

talvez numa sombra                  

produzindo uma lua diferente... 

(TRINDADE, 2008, p.120). 

  

A potência do artista perpassa o ser e não ser, e na seara de Agamben, 

(2005, p. 7) “é com a profanação que se pode resistir a tudo isso, e que se 

pode tentar uma nova política, um novo ser humano, uma nova comunidade”. É 

assim, que iniciamos o próximo tópico, da resistência poética ao som dos 

atabaques. 

 

1.4.3 Resistência poética ao som dos atabaques 

 

Para que surja uma literatura qualquer, é necessário que haja um caldo 

literário, que o poeta, por sua vez, coloque a linguagem a falar, e, nesse ponto, 

esse pressuposto já existia no Brasil. Já havia vários poetas brancos 

escrevendo sobre negros. Mulatos também escreviam, mas não voltados para 

a Negritude. Eram escritores que seguiam os limites da literatura ocidental e 

que estavam influenciados por aquela tendência. No entanto outros já 

produziam com a consciência de ser descendente de escravos, o que marcava 

toda e qualquer produção.  A partir dessa conscientização tudo o que se faz 

está abalizado pela afro-descendência e ancestralidade de netos e bisnetos de 

escravos. 
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Portanto, a produção literária negra terá sempre essa marca de origem e 

é isso que a torna singular. O que justifica chamar essa escritura de 

resistência, pelo viés da identidade cultural de literatura negra, ou seja, a 

presentificação do mundo pela poesia, no que nos afiança Dufrenne: 

                                                                                                                               

A poesia situa-nos ao nível da presença, e não da representação; ela 
revela, não explica. Revela o que não pode ser senão revelado, e não 
pode sê-lo diversamente: a poesia deve ser tomada ou abandonada, 
jamais traduzida (DUFRENNE, 1969, p. 89). 

                                                                 
      

De tal modo, mesmo que o belo dessa literatura não seja aquele de 

Homero, como lemos Bosi: “Belo é o que deixa entrever, pelo novo da 

aparência, o originário e o vital da essência”. Por isso, o belo é raro: “Tudo se 

aperfeiçoou de Homero em diante, mas não a poesia” (BOSI, 1977, p. 112). 

No entanto, essa dominância artística do belo pode alternar-se com 

outras dominâncias; a política, a ideológica, a sociológica e a filosófica. A 

identidade cultural dos países colonizados revela-se por uma luta que não se 

esgota na independência política.  

É a conquista contínua de uma autodeterminação a efetivar-se dentro 

das condições de subdesenvolvimento e de necessidade de libertação, 

ressoado no poema “Velho atabaque":  

 

Velho atabaque  

 

Velho atabaque  

quantas coisas você falou para mim 

quantos poemas você anunciou  

Quantas poesias você me inspirou  

às vezes cheio de banzo  

às vezes com alegria  

diamba rítmica  

cachaça melódica  

repetição telúrica  

maracatu triste mas gostoso como 

mulher... 

 

Triste maracatu  

escravo vestido de rei 

Loanda distante do corpo 

e pertinho da alma  

negras sem desodorante  

com cheiro gostoso  
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de mulher africana  

zabumba batucando  

na alma de eu... 

 

Velho atabaque 

madeira de lei  

couro de animais  

mãos negras lhe batem  

e o seu choro é música  

e com sua música  

dançam os homens  

inspirados de luxúria 

e procriação  

Velho atabaque  

gerador de humanidade... 

 

(TRINDADE, 2008, p. 57) 

 

Toda a poesia de Solano Trindade se condensa no velho atabaque que 

metaforicamente representa a sacralização das oferendas à Mãe África; “Velho 

atabaque/ madeira de lei/ couro de animais/ mãos negras lhe batem”, a 

natureza é representada pela tríade floresta, animais e tribos africanas, que 

choram a música, que dançam, procriam e geram humanidade. A sonoridade 

dos atabaques representa a geração de humanidade concebe o círculo mítico 

da poética trindadiana, as quatro amarras que prendem o couro na madeira do 

atabaque e as fitas que representam os orixás, interventores do poeta e de sua 

poesia de resistência:  

1 – poemas sobre o negro, condensado nos versos “quantas coisa você falou 

para mim/ quantos poemas você anunciou/ Quantas poesias você me inspirou”. 

2 – poemas de cunho político social, expressos pelos versos “Quantas poesias 

você me inspirou/ às vezes cheio de banzo/ às vezes com alegria/ escravo 

vestido de rei/ Loanda6 distante do corpo/ e pertinho da alma”; 3 – poemas de 

amor, condensados nos versos “gostoso como mulher/ negras sem 

desodorante/ com cheiro gostoso/ de mulher africana/ inspirados de luxúria/ e 

procriação”; 4 – poemas que representam a poesia e o ofício de poeta, sua 

vida, sua infância e suas alucinações: “diamba rítmica/ cachaça melódica/ 

repetição telúrica/ Triste maracatu/ zabumba batucando/ na alma de eu... A 

condensação do artefato poético de Trindade se resume nos versos finais e 

conclusivos do poema: “Velho atabaque/ gerador de humanidade” e 

                                            
6
 Luanda (antigamente Loanda) é a capital e a maior cidade de Angola. 
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instrumento do poeta, sobretudo, na impessoalidade do eu lírico, agora um eu 

lírico coletivo e humanizador, de memória e de presentificação. 

 Deste modo, o poeta:  

                                                                                                           
Fala de seu tempo, da sua experiência de homem de hoje entre 
homens de hoje, ele o faz, quando poeta, de um modo que não é do 
senso comum, fortemente ideologizado; mas de outro, que ficou na 
memória infinitamente rica da linguagem. O tempo “eterno” da fala, 
cíclico, por isso antigo e novo, absorve, no seu código de imagens e 
recorrências, os dados que lhe fornece o mundo de hoje, egoísta e 
abstrato (BOSI, 1977, p.112). 

 

Em consonância com a citação, a afirmação da identidade se dá, na 

literatura, pela dominante social, e pela resistência. No mesmo modo, na 

instância poética: 

A instância poética parece tirar do passado da memória o direito à 
existência; não de um passado cronológico puro – o dos tempos já 
mortos –, mas de um passado presente cujas dimensões míticas se 
atualizam no modo de ser da infância e do inconsciente. A épica e a 
lírica são expressões de um tempo forte (social e individual) que já se 
adensou o bastante para ser reevocado pela memória da linguagem 
(BOSI, 1977, p.112). 

 

É neste sentido, expresso por Bosi, que o poeta é seu tempo, entretanto, 

o belo é raro e a poesia é imanente à instância poética, que retira do passado 

da memória sua existência, já que tem como origem a voz oral e cantada. Em 

Trindade, sobretudo, em “Velho Atabaque” a poesia reitera a poesia mítica, 

oralizada, em resistência poética, pela mediação do canto, da evocação – o 

grito poético ressoa a voz negra consciente como um ato de profanação ao 

estado latente das coisas do mundo.  

O poeta deseja ser revelado pela memória da linguagem: quer perdurar 

por meio da voz negra profanada, seu canto feito memória coletiva, melodia; 

agora no rito das cerimônias da iniciação religiosa, a resistência pela 

musicalidade, pela sinestesia que aflora dos atabaques, da poesia que “às 

vezes cheio de banzo/ às vezes com alegria” e também é antítese melancolia – 

alegria, mas, sobretudo, a poesia personificada, que surge da “cachaça 

melódica”, da diamba rítmica” sinestesias musicais, quem sabe aos sons das 

vogais de Rimbaud ou como em outros poemas a “teoria das 
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correspondências”, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, aqui o chá de 

cogumelo e o ópio são substituídos pela maconha rítmica e pela aguardente 

melódica, que carrega o poeta para o cosmo das correspondências musicais, 

que, todavia é poesia transgressora, portanto de resistência, assim como 

aquelas simbolistas, essencialmente o poema em prosa “As janelas”: 

 

Olhando de fora, através de uma janela 

aberta, nunca se vê tantas coisas como 

quando se olha por uma janela fechada. 

Não existe cena mais profunda, 

Mais misteriosa, mais fértil, mais tenebrosa, 

mais encantada, que uma janela iluminada 

pela luz de um candelabro. 

O que a gente vê com a luz do Sol é sempre 

menos interessante do que o que se passa 

atrás de uma vidraça. Nesse buraco negro ou 

luminoso a vida passa, alucina e sofre. 

                             (BAUDELAIRE, 2008, p. 20) 

 

Ao som dos atabaques “se olha por uma janela fechada”, sentimos “o 

que se passa atrás da vidraça” e “Nesse buraco negro ou luminoso a vida 

passa, alucina e sofre”, passa por uma repetição telúrica. Ao som dos 

atabaques por detrás da vidraça, o poema de Solano Trindade metaforiza o rito 

iniciático e de possessão, ligado ao ritual melódico do Candomblé, as sambas 

dançantes, cujo, o atabaque, o instrumento do poeta, é sagrado. 
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A poética de iniciação em “Velho atabaque” é a consciência poética e 

identitária representados nos elementos da natureza que compõem o 

instrumento da batucada: a madeira, o couro e as mãos negras, representantes 

da arte, que essa poética resistente revela: “Velho atabaque/ Madeira de lei/ 

Couro de animais/ Mãos negras lhe batem”. Ao som do atabaque um novo 

homem nasce, “cai no santo” – sensações, calor... Nos passos de Vagner 

Gonçalves da Silva (1992), participa de uma cantiga, de um toque e o orixá o 

incorpora, na cantoria e na dança como nos versos: “seu choro é a música/ e 

com sua música/ dançam os homens”. 

Solano Trindade é o oráculo, o jogo de búzios, que guia a alma negra, 

que cria a humanidade, seu instrumento, o atabaque, é metáfora da passagem, 

da iniciação, do útero, da mãe África, da Natureza reencarnada pela arte. Seu 

couro é retirado dos animais oferecidos aos orixás, sacralizando a madeira de 

lei, representa as oferendas dos rituais do terreiro, portanto, um rito de 

eternização e mitificação dos três tambores: os atabaques grande, médio e 

pequeno: o Rum, o Rumpi e o Lé definidos por Amaral, quando trata dos 

instrumentos e instrumentistas na estrutura musical do candomblé: 

 

Os atabaques ou “couros” (tambores) com os quais se invocam as 
divindades são tidos como seres vivos e sua utilização reservada 
apenas aos ogãs alabês (instrumentistas iniciados). Cabe a eles a 
execução do repertório apropriado a cada divindade que compreende 
um conjunto de cantigas diferenciadas, com ritmos próprios. A 
“orquestra” do Candomblé é formada por três tambores de tamanhos 
diferentes: o de tamanho maior, denominado Rum, o médio, Rumpi 
(chamado, em muitas casas, apenas de Pi) e o pequeno, Lê.[...] o 
Rum, na maioria das casas, é dedicado a Exu (AMARAL, 1992, p. 4). 

 

 

A citação dos instrumentos religiosos e a exploração da musicalidade 

nos poemas de Solano Trindade estão ligadas ao vasto conhecimento do poeta 

das peças clássicas de Chopin, Beethoven e Bach, a participação dos cultos 

evangélicos e mais tarde, por conta do segundo casamento, a conversão, por 

assim dizer, ao Candomblé, ao Partido Comunista e aos compositores Vinicius 

de Moraes e sambistas do morro carioca, além das pesquisas a respeito do 

folclore brasileiro, sobretudo, a capoeira e os maracatus, sempre utilizados em 

seus filmes, pinturas e peças teatrais. 
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O som dos atabaques parece estar sempre ao fundo dos poemas de 

Solano Trindade em recitação, o que sugerimos na maioria dos poemas 

analisados. A musicalidade é saudada pelos fiéis, e o atabaque é o símbolo da 

resistência poética, que vem contra essa poesia em si mesma, autista, 

“reprimida, enxotada, avulsa de qualquer contexto” como adoração na própria 

reflexão no espelho e que, segundo Bosi, só pensa em si, e fala dos seus 

códigos mais secretos: “enlouquecida, faz de Narciso o último deus” (BOSI, 

1977, p. 143).  

No caso de Solano, esta conscientização acontece e se aproxima ao 

ideário do negro, por meio da valorização da memória pessoal/coletiva, pela 

evocação do “eu lírico” e sua expressão de sentimento do mundo, evidenciado 

no ritmo musical cercado por figuras de som – aliterações: em, im, gem, ne, 

nan, an; assonâncias e, i, o e onomatopeias – no poema “Quem tá 

gemendo?”:  

. 

Quem tá gemendo?  

 

Quem tá gemendo  

Negro ou carro de boi? 

Carro de boi geme quando quer 

Negro não  

Negro geme porque apanha  

Apanha pra não gemer... 

 

Gemido de negro é cantiga  

Gemido de negro é poema... 

 

Geme na Minh alma 

A alma do congo  

Do Níger da Guiné 
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De toda África enfim... 

A alma da América...  

A alma Universal... 

 

Quem tá gemendo? 

Negro ou carro de boi? 

 

(Trindade, 2008, p. 41) 

 

O poema é composto por dezesseis versos livres distribuídos em três 

estrofes. Na primeira estrofe com seis versos percebemos o negro 

tratado/comparado com um animal de carga, o boi, seja pela força, mas muito 

mais pelo trabalho forçado. O carro de boi personificado é equiparado ao negro 

pelo conectivo “ou”: “Quem tá gemendo/ Negro ou carro de boi?”. A 

prosopopeia diferencia o carro de boi em relação ao negro quando o eu lírico 

mostra o livre arbítrio do carro de boi que geme quando quer, o “Negro não,/ 

Negro geme porque apanha,/ Apanha pra não gemer...”, ato contínuo pelo sinal 

de reticências no final desta e das duas próximas estrofes antecedidos pelas 

repetições das palavras resistência, reforço e retorno: gemido/cantiga, 

gemido/poema, alma da América, alma Universal, África enfim. 

Na segunda estrofe de dois versos, o eu lírico sintetiza o poema 

respondendo ao gemido com a metáfora da resistência, pela cultura, pela 

música e valorização da memória ancestral na contiguidade da terceira estrofe. 

Gemido de negro é cantiga, é identidade cultural dos tambores da África. O 

choro negro é poema, é a resistência pelo canto poético, pela voz: “Gemido de 

negro é cantiga/ Gemido de negro é poema...” e muito mais, no dizer pontuado 

das reticências que prepara o repique dos tambores, a gradação no canto final 

da terceira estrofe, diga-se na maioria dos poemas de Solano Trindade, uma 

característica da epicidade de seus poemas: o epílogo – considerações finais 

do poema – que dá a contiguidade deste processo de resistência universal. 

Entendemos a epicidade trindadiana com alguns traços da composição do 
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poema épico, as cinco partes da epopeia tradicional: proposição, invocação, 

dedicatória, narração e epílogo.  

A terceira estrofe é o robusteço da resistência pessoal e coletiva pelo eu 

lírico impessoal memorialístico presentificado na alma “Geme na Minh ‘alma”. 

O eu lírico evoca a ancestralidade da alma negra do Congo, do Níger, da Guiné 

de toda a África, da alma negra universal: “Geme na Minh ‘alma/ A alma do 

congo,/ Do Níger da Guiné,/ De toda África enfim.../ A alma Universal...” 

A quarta estrofe reforça/retoma a ideia do título, da metáfora de 

resistência em contraponto á prosopopeia do carro de boi que geme. Metáfora 

que representa o ciclo diaspórico presente no epílogo da terceira estrofe, da 

memória presentificada pelo mito do eterno retorno/ messiânico e, portanto 

diaspórico naquele sentido bíblico, muito comum no artefato poético de Solano 

Trindade. 

  Nos versos deste poema, parece-nos que toda a escritura da América; a 

escritura caribenha e a resistência haitiana refletem o “caos-mundo”, que se 

alinha ao que escreve Édouard Glissant, justificando a crioulização da 

Literatura como resistência de uma poética do diferente, por meio de uma 

língua universal, apoiando-nos nesta citação:  

 

[...] escrever na presença de todas as línguas do mundo não significa 

conhecer todas as línguas do mundo. Significa que no contexto atual 

das literaturas e da relação da poética com o caos-mundo, não posso 

mais escrever de maneira monolíngue (GLISSANT, 2005, p. 49).  

 

A escritura do negro é diferente da escritura ocidental do branco que 

escreve sobre o negro, sobre o outro e não sobre si mesmo. A literatura branca 

pode imitar, porém, não pode ter o nome de literatura negra, pode talvez ser 

uma obra antropológica, vários escritores brancos já escreveram sobre o negro 

como: Florestan Fernandes, Otaviani, Roger Bastide e outros.  

 Contudo, não lhes cabe entrar no campo da literatura, na qual se cria 

com palavras um mundo calcado tão só na experiência particular de um 

temperamento, um mundo brotado de dentro de si mesmo. Logo, a literatura na 
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acepção que aqui se defende, reafirma que a questão do contexto, da origem 

sem se esquecer do que ensina Otávio Paz (apud DUFRENNE, 1969) que 

endossa: “um poema não tem outro sentido além de suas imagens, o sentido 

do poema é o próprio poema”. 

O eu lírico nos poemas de Trindade procura transformar o status quo 

através do discurso poético, reconstruindo a trajetória do homem, enquanto 

mercadoria humana trazida da África, valorizando sua identidade numa 

resistência pela evocação, pela poesia como voz, externada pelo canto, como 

se pode verificar no poema “Navio negreiro” (TRINDADE, 2008, p.40):  

 

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... 
 

(Trindade, 2008, p. 40) 

 

 

A poesia contrasta ao imaginar uma nova ordem e a forma de lutar, que, 

às vezes, é subterrânea. Trindade e seu fazer poético mostram que a lucidez 

não mata a arte, que “o tempo quebrado de histórias sociais afetadas pela 

divisão do trabalho e do poder, mas já capazes de criticar o poder, a divisão, a 

reificação” (BOSI, 1977, p. 118).         

Sua poesia resiste sem fugir do belo sem negar a estética, como 

Lefebve aponta em Rimbaud: 

                                                                                                   
Rimbaud de modo nenhum no-lo esconde [...] se a linguagem nos faz 
o mundo tanto quanto ela é por ele feita. Não acontecem certas 
palavras, certos gestos, certos ritos, num estado cultural, e embora 
totalmente gratuitos a princípio, adquirem um poder simbólico que 
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quase se confunde com a própria coisa que evocam? (LEFEBVE, 
1980, p. 85).   

 

O fazer poético resiste à falsa ordem do contínuo harmonioso, ela tem 

se atualizado através dos tempos, os homens não são os mesmos, não são 

constantes e a poesia continua a resistir, obstinando-se pela memória viva do 

passado e pelos grandes poetas, talvez fantasmagórica conforme escreve 

Lefebve, com base em “Sonnet des voyelles” de Rimbaud: 

                                                                                                              
A obsessão da literatura que é de recriar o mundo à sua imagem; não 
de nos mostrar o mundo tal qual é (e como é ele?), mas de nos abrir 
a ele na interrogação, que o constitui em imagem, em realidade 
fantasmagórica (LEFEBVE, 1980, p. 86). 

 

 Todavia, em contrapartida, para Bosi (1977), já não bastam somente as 

mediações naturais da imagem e do som, é preciso que a ideologia e a contra 

ideologia existam nesta poesia: 

Como, porém, um poeta não vive em uma outra História, distante ou 
alheia à história da formação social em que escreve, a sua obra 
poderá conter (e muitas vezes contem, de fato), em equilíbrio 
instável, o “positivo” da ideologia corrente e o “negativo” da contra 
ideologia, que acaba recuperando a relação viva com a natureza e os 
homens” (BOSI, 1977, p.120) 

 

Retomando o poema “Navio Negreiro” de Trindade, podemos conferir a 

presença do positivo e do negativo da ideologia: 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... 

O poeta também se engaja na radicalidade artística e trabalha o texto de 

forma a não contradizer sua natureza literária, uma vez que o belo é que 

arranca do tédio e do cinza contemporâneo e nos reapresenta modos heroicos, 

na mimese da resistência negra entre a mãe África, o mar, o navio, e, por fim, a 

diáspora. 

Solano Trindade ao escrever “Navio negreiro” reconstrói a trajetória do 

negro numa espécie de continuação da poesia de Castro Alves. Nesse diálogo 

de contiguidade, Trindade introduz um novo olhar do eu lírico sobre as 
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mercadorias humanas trazidas da África, ao passo que Castro Alves em “O 

Navio negreiro”, pertencente à obra Os escravos escreve sobre os negros, e 

Solano Trindade escreve como alma negra, todavia os poemas se entrecruzam 

pelo idealismo social que Castro Alves imprime ao abordar o tema do 

inconformismo e da abolição da escravatura em seus versos, por meio da 

inspiração épica e de uma linguagem ousada, cheia de imagens visuais e 

auditivas, num ritmo arrojado e violento: 

 

“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 doudas espirais ...  

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!” 

 

(ALVES, 1966, p. 247)

 

  Solano Trindade reescreve o “Navio negreiro” ao som do atabaque, no 

toque dos orixás das águas, o lento ritmo ijexá para Oxum e Iemanjá: “tá-tá-

tum- tá” é o ogã da alma negra e seu desejo de libertação, expresso em toda a 

sua poesia identitária e resistente. Nas palavras de Serafina Ferreira Machado: 

 

O poeta inicia uma luta pelo reconhecimento da história dos 
marginalizados, no entanto, convoca o povo para que se junte a ele, 
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para que redescubra as verdades sufocadas pelo preconceito. Para 
isso mergulha sem medo no passado histórico e encontra neste 
mergulho não múmias marcadas pelas ferrugens de um cárcere, ou 
por pedras de muralhas, mas o ser humano (MACHADO, 2009, p. 
93). 

 

Solano Trindade se aproxima de Castro Alves na composição do poema 

da conhecida 3ª geração romântica condoreira7, que emprega uma linguagem 

tão alta, elevada como o voo do condor, que fora orientada pelas 

características de um lirismo otimista e sentimento de épico patriótico, no caso 

de Trindade, por um viés de resistência e identidade cultural, para Castro Alves 

mais voltado ao movimento antiescravagista, envolvido na campanha 

abolicionista com grito forte a favor dos negros, por isso conhecido como o 

poeta dos escravos. Segundo Edilene Matos (2001, p. 44),” o poeta romântico 

acreditava na sua missão de antecipador da realidade vindoura”, o que para 

nós muito se assemelha a Solano Trindade.  Nesse sentido, sobre Castro 

Alves, Matos pondera: 

 

Pertencente à última geração romântica, exatamente a denominada 
condoreira, não só pelo excesso de hipérboles, mas, sobretudo, pela 
preocupação com alçar um voo mais alto e mais livre, voo 
sacralizador e próprio de um gênio, que marcaria a diferença e a 
distancia do homem comum em relação ao homem superior, o 
vidente, o profeta (MATOS, 2001, p. 44). 

 

No contexto de “O Navio Negreiro”, Castro Alves retrata o destino da 

raça africana visto através de um navio que negociava escravos negros. As 

palavras, segundo Matos, 2001, escancaram as contradições e desigualdades 

sociais e clamam implicitamente, por uma sociedade mais justa. Neste poema 

épico, em conformidade ao ideário de Solano Trindade, apropriando das 

palavras de Edilene Matos, Castro Alves investe-se por meio do eu lírico 

narrador de um poder que o torna legítimo representante do sentimento 

comum, defensor, através da linguagem, de uma estreita ligação entre o 

                                            
7 Condoreirismo foi o termo adotado para designar a poesia brasileira entre os anos de 1850 e 
1870, poesia marcada pelo excesso de antíteses, hipérboles e por uma retórica altaneira 
defensora de transformações soci0-políticas, que teve como símbolo o condor [...] que se 
escolheu para representar os elevados sonhos e aspirações dos poetas [...] defensores da 
liberdade e dos direitos humanos [...] o crítico cearense Capistrano de Abreu nomeou de 
condoreira tal modalidade de poesia (MATOS, 2001, p. 44).  
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individual e o coletivo. Para Matos, nesta cena da 4ª parte de “O Navio 

Negreiro”, 

 

encontra-se a explicação para o subtítulo do poema: “Tragédia no 
Mar”. Aí, os escravos acorrentados, de todas as idades, são 
obrigados a dançar, mesmo famintos e cambaleantes. Dança 
macabra, ao som de uma música que se mistura ao estalar do 
chicote, compondo uma cena forte nesta admirável composição 
poética (Matos, 2001, p. 173 – grifo nosso). 

 

Machado (2009, p.94), traça um paralelo entre “O Navio Negreiro” de 

Castro Alves e “Navio Negreiro” de Solano Trindade, quando afirma que “é 

necessário retornar ao passado , visualizar o navio negreiro e perceber o que 

está contido neste símbolo que até então marcara a dor, o desenraizamento, o 

apagamento” e preceitua; “o efeito geral do poema de Solano Trindade é de um 

quadro, mas um quadro que se movimenta de acordo com o olhar do poeta 

conduzindo o do poeta”. 

 Seguindo a Trilha de Edilene Matos (2001) e Serafina Ferreira Machado 

(2009), resolvemos olhar o “Navio Negreiro” de Trindade desde o ritmo formal à 

relação mítica da voz dos tambores: o aspecto formal, o símbolo, a 

musicalidade, a diáspora e o ritmo encantatório do poema.  

 A maioria dos poemas de Solano Trindade não obedece aos preceitos 

da versificação tradicional, principalmente em relação à métrica e ao ritmo. 

Seguindo uma tendência do verso livre introduzido em nossa literatura pelos 

poetas modernistas, Trindade traz em seus poemas, por ser de uma 

composição mais espontânea, uma expressão mais forte dos sentimentos do 

negro, essencialmente por um eu lírico impessoal, de enunciação da 

ancestralidade e memória coletiva negra diaspórica, de resistência e 

identidade. Em “Navio Negreiro”, Trindade consegue unir a espontaneidade do 

verso livre à versificação tradicional com um viés romântico condoreiro, 

escrevendo o gran finale para “O Navio Negreiro” de Castro Alves. 

 Nesse sentido, o “Navio Negreiro” de Solano Trindade tem quatro 

quartetos, se subordina a um número fixo de sílabas e a uma regular 

distribuição dos acentos tônicos. Os versos são compostos em redondilha 

maior: “Lá/ vem/ o/ na/vio/ ne/grei/ro” – primeira, terceira, quinta e sétima 
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sílabas tônicas. “Lá/ vem/ ele/ so/bre/ o/ mar – primeira, terceira e sétima 

sílabas tônicas. “Va/mos/ min/há/ gen/te o/lhar” – primeira, terceira, quinta e 

sétima sílabas poéticas. As rimas do poema são alternadas (ABAB): “Lá vem o 

navio negreiro/ Por água brasiliana/ Lá vem o navio negreiro/ Trazendo carga 

humana”. Assemelha-se a Castro Alves pelas hipérboles e metáforas: 

“Trazendo carga humana/ Cheio de melancolia/ Cheinho de poesia.../Com 

carga de resistência/ Cheinho de inteligência. 

 O símbolo no poema é verificado no quadro a quadro que se apresenta 

logo na forma de quatro estrofes com quatro versos cada e as repetições dos 

versos “Lá vem o navio negreiro”. O navio se movimenta conforme a visada do 

poeta e os quatro lados do navio, no ritmo das repetições dos fonemas M e N. 

O balanço do navio e a exploração das figuras de som – anáforas, aliterações e 

onomatopeias – nos parece invocar a proteção dos orixás, quando as águas de 

Ogum e Iemanjá balançam o navio e o marulho do mar , o som das ondas 

como uma oferenda. 

 A musicalidade do ritmo das águas é bem representada pela cadência 

do Ijexá, toque do atabaque em reverência a entidade das águas. O som agudo 

do atabaque (tá) – batido ao centro do tambor – e o som grave do atabaque 

(Tum) – batida à borda do tambor, que no Ijexá é (sem o repique) “tá, tá, Tum, 

tá” e depois o retorno, marcado pelo repique, o toque lento a Iemanjá, a rainha 

do mar a grande, Mãe dos Orixás, a deusa da maternidade, das grandes 

águas, mares e oceanos, esposa de Oxalá, a grande Mãe cujos filhos são 

peixes, que protege e encanta os navegantes.  

O valor expressivo das aliterações e reiterações dos versos nos 

aproxima ainda mais das cantigas de reverência aos orixás, que com a 

gradação da resistência e inteligência do navio leva a um “toque” mais 

repicado, o ijexá para chamamento, agradecimento a Oxalá8, orixá responsável 

pela sabedoria de dois mundos: Orum (o céu) e Ayê (terra). É a manifestação 

                                            
8
  É esposo de Yemanjá e Nana (a Anciã). Usa um cajado para separar os dois mundos. Seu 

cajado era feito da madeira da árvore dos orixás, (os irocos), uma árvore mística que ligava a 
terra ao céu através das suas raízes e galhos. Nos dias de hoje esse cajado é feito de prata. O 
mundo é dividido em duas partes: Oxalá é o princípio masculino da criação e Ododua o 
princípio feminino. Ambos se completam e não vivem separados.  
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cósmica do céu, da terra, da luz, da paz e do amor. Foi incumbido por Olorum, 

criador do Universo, para criar todos os seres da Terra. Nesse aspecto o 

poema nos conduz ao mito do eterno retorno, pois cada verso novo equivale a 

uma retomada a partir de um ângulo do navio pelo movimento do mar: “Lá vem 

o navio negreiro” 

A relação música – poesia – mito com a natureza, que representa a 

dimensão perimetral entre a África ancestral e a África diaspórica, o navio 

conduz da natureza africana para a resistência e inteligência cheia de poesia 

da natureza pós-diáspora, agora sincretizada: na Umbanda e no Maracatu, no 

Samba e na Capoeira: “Lá vem o navio negreiro/ Por água brasiliana”, A leitura 

do poema parece sempre uma cantiga, um toque aos orixás, à ancestralidade, 

um ritmo sempre ao som dos atabaques. Apoiamo-nos nas palavras de 

Serafina Ferreira Machado: 

 

Isto faz com que o poema se assemelhe a certas formas de músicas 
primitivas, de rítmica rebatida e incisiva, como é o caso, por exemplo, 
da música dos cultos afro-brasileiros e/ou da poesia lírica medieval. 
Verifica-se, no poema, a mesma força hipnótica da música popular. 
No movimento incessante do navio negreiro, um novo ponto de vista 
vai se revelando. O navio negreiro que se movimenta por águas 
brasileiras traz sim o sofrimento, a dor, a melancolia; mas, nesse 
passado de revolta, de exploração, de desaculturação, o poeta 
encontra a fonte de uma poesia de denúncia de um presente de 
repressão camuflada (MACHADO, 2009, p. 95).   

 

O quadro de olhares do eu lírico e os quartetos de construção 

paralelísticos nos conduzem ao ritmo encantatório, mítico que mobilizam a 

melancolia, a resistência e a inteligência. O navio imita o retorno e o avanço do 

mar, representando o orixá das águas, por sua vez a melancolia nos faz 

pensar, por um outro olhar, a época de tráfico dos escravos, o eu lírico 

rememora, porém presentifica  pela poesia  a resistência e a inteligência: 

 

É o retorno necessário para a fonte da poesia e para sugerir um re-
olhar. O navio negreiro não representa apenas a embarcação de 
transporte de carga para o trabalho escravo, perpetuando uma 
história de humilhação. Se olhando novamente, pode-se reconhecer 
no navio negreiro o expoente de resistência. O eu lírico, assim, 
convoca “sua gente” a se auto reciclar, a se autodescobrir. E deste 
descobrimento, percebe-se que o navio negreiro trazia uma carga 
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“cheinha de inteligência”, cheinha de história para ser contada, a ser 
retomada (MACHADO, 2009, p. 95). 

 

Ancorado em outros saberes e registros, a resistência e a identidade na 

poética de Solano Trindade sempre estão ligadas ao mito, a uma história 

contada, oralizada, musicalizada ao som dos tambores míticos da África, que 

abarcam o próximo capítulo sobre o Mito relacionado à movência e a memória 

da poesia, pela voz como profanação ao escrito, nos termos do que escreve 

Machado (2009, p.95), “A prova é que a história é para ser contada e não para 

ser imposta por leis da grafia”. 
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O caminho que leva a redescobrir as fontes não contaminadas, o 
mito, o rito e o sonho [...] É uma longa estrada que percorre as voltas 
da memória, os labirintos do inconsciente; e, explorando o mundo 
mediante uma percepção que se quer pré-categorial, surpreende, a 
todo instante, liames e analogias novas que formam o cerne dos seus 
procedimentos simbólicos (BOSI, 1977, p.149). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo II – O desvendamento do mito no poema trindadiano 
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A pós-diáspora é marcada pela intertextualidade da literatura negra com 

a voz, com o canto, com as canções populares, com a música ou as narrativas 

de origem africana presentificadas, formando uma engrenagem, uma espiral do 

presente para o futuro e, quando pensamos em mito, vamos ao encontro do 

que pontua Fernando Segolin, 2006: “Trata-se, pois, quando se fala em mito, 

do relato oral de acontecimentos fabulosos, que teriam ocorrido num tempo 

primordial ou inaugural (tempo este não cronológico e a-histórico)”. E continua:

  

                                                                                                         
Note-se que o mito e suas diferentes manifestações no tempo e no 
espaço integram o grande território do que hoje chamamos literatura 
e que os gregos, já por volta do século IV a.C., chamavam 
genericamente de poesia (termo derivado do verbo poiem, que 
significa fazer (SEGOLIN, 2011, p. 74). 

 

O homem, desde a cena inaugural, faz do seu cotidiano um rito de 

passagem, que não são automatismos. Tudo tem um significado e valor, não 

são apenas operações fisiológicas, elas renovam o mito cíclico da vida, são 

protótipos de uma comunhão do homem com a Natureza, em conformidade 

com o que escreve Mircea Eliade: 

                                                                                                               
o homem arcaico, apenas conhece os actos que já foram vividos 
anteriormente por outro, um outro que não era homem. Tudo o que 
ele faz, já foi feito. A sua vida é uma repetição ininterrupta de gestos 
inaugurados por outros (ELIADE, 1969, p. 19).                                                                                             

     

O Mito é uma narrativa sem lítera, como poesia oralizada, no mito existe 

uma voz soando. Existe uma cena explicita ou implícita, que não pode ser 

ignorada. É a marca do literário. A letra é uma forma de suporte para a escrita 

verbal. 

                                                                                                       
Sinônimo de história, fábula, narrativa, o termo mito (do grego 
mythos) designa um tipo de texto (de autoria anônima, individual ou 
coletiva) que remonta às primeiras manifestações narrativas e, pode-
se dizer também, às primeiras manifestações literárias da 
humanidade, se levarmos em conta o fato de que, neste caso, 
estamos nos referindo a uma literatura apoiada na voz e não no livro 
(OLIVEIRA, 2006, p. 73). 
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 Contudo, o estudo do mito não pode ser confundido com a história, na 

medida em que a história pode compor e recompor as células do mito, ou 

explicar as células mitológicas, os clãs, os grupos, as linguagens. O mito é 

cíclico e, portanto, contado de várias maneiras, confluindo com a ideia de Lévi-

Strauss: 

 

A mitologia é estática: encontramos os mesmos elementos 
mitológicos combinados de infinitas maneiras, mas num sistema 
fechado, contrapondo-se à história, que, evidentemente, é um 
sistema aberto (STRAUSS, 1978, p. 61).   
       
 

O mito tem como atributos ler e olhar o real; é a historicização do real, 

sequência temporal, mas não necessariamente causal de eventos em que se 

caminha de um ponto inicial x a y. No mito, a linguagem não diz, ela o 

incorpora, ela o recria.  O mito nasce da necessidade do homem de participar 

do movimento. É a possibilidade de leitura do real. Nas palavras de Fernando 

Pessoa: 

 

O mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 

É um mito brilhante e mudo – 

O corpo morto de Deus, 

Vivo e desnudo. 

 

Este que aqui aportou, 

Foi por não ser existindo. 

Sem existir nos bastou. 

 

Por não ter vindo foi vindo 

E nos criou. 

 

Assim a lenda se escorre 

A entrar nas realidade, 

E a fecundá-la decorre. 

Em baixo, a vida, metade 

De nada, morre.    

 

(PESSOA, Ulisses, in Mensagem, 
1934) 

                                                                                                          

No poema, o mito, pelo sujeito poético é como o nada, já que, por sua 

natureza, não tem conexão, nem base, no entanto, apesar disso, é o tudo – o 
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oxímoro corresponde a paradoxo – pois possui relevância e aceitação, como 

uma forma de esculpir o movimento cósmico da palavra.  

O mito suprime o real pelo movimento. As narrativas míticas não tem 

final, marcam um ciclo. O início é um trânsito, tendo como características a 

narratividade, a inauguralidade, a sacralidade, a realidade e a metaforacidade. 

 Nesse aspecto de classificação, são muitos os tipos de mito: as 

cosmogonias são os mitos de origem e destruição, incluindo os messiânicos e 

milenários. Os mitos folclóricos estão ligados aos costumes e crenças 

passadas de geração em geração por meio dos relatos orais. 

 Os mitos fundadores são aqueles em que se procura explicar a origem 

de um rito, uma crença, uma filosofia, uma cidade ou comunidade. Existem 

ainda os Mitos de providência e destino, de renascimento e renovação, 

incluindo os de memória e esquecimento, além dos mitos de tempo e 

eternidade.   

Os mitos de seres superiores e seus descendentes muito se 

assemelham aos mitos soteriológicos, onde encontramos as sagas de 

salvadores e heróis. Solano Trindade transita por toda essa tipologia, como 

mostraremos no decorrer deste estudo. 

.  Poesia e Mito sempre estiveram ligados ao mistério da representação, 

visto existirem pontos de conexão entre eles, sendo a linguagem uma 

construção metafórica, base do significante,  a colocar coisas diferentes para 

um campo de percepção, de semelhança, de transformação do signo 

simbólico.   

Ao imitar, o homem quer alcançar/possuir/ conhecer / para dar sentido, 

controlar, assim, busca o mito para se (re) conhecer, como bem pontua 

Segolin:  

                                                                                                                                                       
O exercício da literatura supõe, com efeito, trabalho, operação 
criativo-inventiva com a palavra, com a finalidade de conferir-lhe outro 
estatuto, o de palavra-imagem, ou seja, o de palavra capaz de 
suscitar no ouvinte e\ou leitor uma visão ou experiência nova do 
objeto, libertando-a, assim, do uso comum, referencializador (isto é 
que apenas faz referência a algo que nada tem a ver com ela) e 
representativo (ou seja, que apenas representa ou substitui o objeto, 
sem jamais o captar ou surpreender de forma estranhadora e ou 
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reveladora) que cotidianamente fazemos dela (SEGOLIN apud 
OLIVEIRA, 2006, p. 74). 

 

Contar um mito é anunciar o que aconteceu na origem, “dizer um mito é 

revelar uma verdade primeira e fundante, assim entendido, todo relato mítico 

tem um caráter sagrado, pois procura estabelecer um estreito vínculo entre o 

homem e o cosmo” (SEGOLIN apud OLIVEIRA, 2006, p.74).   

Na poesia, o movimento é do real para o homem e vice-versa. Gesto 

artístico, a narrativa nasce no momento em que o homem percebe que tudo 

está em movimento, “entre o humano e o divino, entre o natural e o 

sobrenatural” (SEGOLIN apud OLIVEIRA, 2006, p. 74).     

O mito enfoca a cultura e a natureza para ser interpretado como uma 

atividade coletiva, via de autoconhecimento da alma humana. Mito e Arte são 

universos que auxiliam o homem a ultrapassar os horizontes e, assim, alcançar 

esferas de percepção em permanente crescimento.      

A literatura está mais vinculada à ação humana, o mito está vinculado 

diretamente à ação do divino. O poema “Olorum Shanú”, de Solano Trindade, 

traz na forma esse mito de ação do divino, do criador:  

                                                                     

Antes de Olorum  

Nada havia 

Nem o mar 

Nem o céu 

Nem a lua 

Nem o sol 

Tudo era nada 

Depois de Olorum  

Veio Obatalá,o céu 

Odudua a terra 

Yemanjá a água 

Okê os montes  

Orum o sol 

Oxum a lua 

(TRINDADE, 2008, p.48) 
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Olorum cria, Olorum encerra, sem ele nada havia, como escreve 

Pessoa, no poema “Ulisses”, 1930: “o mito é o tudo/é o nada”, que é cabal no 

poema “Olorum Shanú”, de Solano Trindade.  

O poeta procura resgatar a memória e a origem do povo africano pela 

valorização de sua identidade, usando o mito como resposta a essa 

ancestralidade, conforme Bernd: “O escritor apropria-se cada vez mais da 

tradição oral popular através da qual ele se interroga sobre seu próprio 

discurso, isto é, sobre sua própria consciência” (BERND, 1988, p. 26). 

 

2.1  Poesia e mito: movência e memória  

 

Estas literaturas negras – caribenhas e brasileiras integram a 
contribuição das literaturas africanas, valorizando uma outra história e 
outros mitos, de modo a libertarem-se das influências da cultura 
europeia (BERND, 1988, p. 26, grifo nosso). 

                                                                                                           

Solano Trindade evidencia em sua poética, a recriação ou (re) 

escrituração da memória mítica e histórica a partir do mito da criação, da 

gênese, da cosmogonia rítmica – com versos musicais, sonoros – marcados 

pela repetição de palavras e pela temática invocadas no poema “Olorum 

Shanú”, que também se misturam ao mito de seres superiores, e retomam o 

mito genesíaco da tradição iorubá-nagô: 

 

Antes de Olorum 

Nada havia   

Nem o céu  

Nem sol  

Nem a lua

Nem o mar  

Tudo era nada 

 

(TRINDADE, 2008, p. 48) 

 

A narrativa mítica passa a ser uma necessidade, não visando ao 

entretenimento, mas à necessidade do indivíduo de estabelecer contato para 
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poder sobreviver, com o universo que o cerca e com ele próprio, interagindo 

ciclicamente, num eterno retorno e eterna pergunta, emprestando as palavras 

de Segolin (2006), “a terra é a grande mãe, o grande útero. O homem vem do 

homem ou vem da terra”, é natureza naturante?   

 O homem se sente até certo ponto só e alheio a tudo que o cerca, tudo é 

mistério. Sente fome, sede e outras necessidades, como obter respostas para 

o estranho e assim desvelar os mistérios da vida? Responde a estas questões 

com os mitos e é por isso que ele conta histórias.  

Deve ter havido um começo, deve ter havido um primeiro homem, uma 

primeira fonte, uma primeira matriz, de onde tudo veio, de onde tudo se 

originou. Solano responde a tais anseios com a identidade mítica do deus 

único. Assim como o deus grego, que cria suas divindades, o deus africano cria 

seus orixás que representam e protegem a natureza: 

 
 

 

Depois Oxum 

O pecado 

Com Xaluga 

A riqueza 

Xapauam a doença 

E Ogum a guerra. 

 

Depois 

Veio Obaladou 

Para evitar 

Os males de Oxum 

Olorum Shanu 

Dada e Orishako 

Com plantas e verduras 

Olorum Shanu 

 

Olokumo mar  

Oxalá os lagos 

Okê os montes 

Encheram Odudua 

De beleza 

Olorum Shanu 

 

(TRINDADE, 2008, p. 48) 

 

 

 

Solano evoca uma história sagrada; relata um evento que aconteceu na 

época primordial, a lendária época dos começos. O mito nos conta como, pelos 

feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade veio a existir, seja a realidade no 

seu total, o cosmos ou apenas um fragmento de realidade.   
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 Uma vez que o mito relata os gestos dos seres sobrenaturais e a 

manifestação dos seus poderes sagrados, torna-se o modelo exemplar de 

todas as atividades humanas e sua identidade, enquanto civilização e memória 

coletiva.            

No poema “Olorum Shanú”, Solano conta, proclama o que ocorreu na 

origem, que deve ter um caráter sagrado, pois procura estabelecer um estreito 

vínculo entre o homem e o cosmo, entre o humano e o divino, entre o natural e 

sobrenatural:

De dia  

Orum apareceu 

No corpo de Obatalá 

Dando luz e calor 

A Odudua 

Orum  

Oxalá 

Okê  

Olorum Shanú 

De noite 

É oxum 

Ao lado das estrelas 

Embelezando  

Obatalá 

Olorum shanú 

 

(TRINDADE, 2008, p.48) 

 

Solano recria poeticamente o mito de origem e usa a religiosidade como 

ponte entre o mito e a realidade. Olodumare, senhor supremo dos nossos 

destinos, também conhecido por Olorum, Senhor do Orum, criou o primeiro dos 

Orixás, Oxalá e deu-lhe a incumbência de criar o mundo, entregando-lhe o 

saco da criação, e de pastorear os homens, conforme Regiane Mattos (2007, 

p.163): “Oxalá ou Obatalá é o orixá criador da humanidade, seu símbolo é o 

cajado”.  

No momento da criação, já havia outros Orixás habitando o Orum, Oxalá 

foi aconselhado por Orumilá a oferendar o Orixá Exu antes de empenhar sua 

tarefa, são características de Exu, nas palavras de Mattos: 

                                                                                                           
Exu ou Elegbara é considerado o mensageiro entre os orixás. Tem a 
função de atender aos pedidos feitos aos orixás e punir as pessoas 
que não cumprem suas obrigações. É simbolizado com um tridente. 
As cores que representam o orixá são o vermelho e o preto. 
(MATTOS, 2007, p.162). 
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Oxalá olvidou o conselho e partiu sem fazer suas oferendas, no que Exu 

usou de seus poderes criando em Oxalá muita sede.  Chegando ao local onde 

o mundo seria criado, encontrou uma palmeira, com seu cajado, opaxorô, fez 

um furo na palmeira e bebeu seu vinho. Bebeu, bebeu, bebeu e logo depois 

adormeceu ao lado da palmeira. 

Exu lhe tomou o saco da criação e entregou ao Orixá Odudua, que com 

a concessão de Olorum e as devidas oferendas fez a tarefa que antes seria de 

Oxalá.           

 Ao acordar, Oxalá vê que o mundo já está criado e se dirige a Olorum 

para expor o ocorrido ao que o Senhor do Orum lhe dá uma nova incumbência, 

criar os homens. Oxalá toma o barro e com ele modela o homem e a mulher, 

porém, não tem vida, assim chama Olorum para expor a questão, ao que este 

se aproxima e sopra o sopro da vida animando os homens e mulheres 

modelados por Oxalá, semelhante à criação genesíaca de vários povos.  

Solano apresenta o mito como uma alegoria, uma metáfora que traz o 

simbolismo da vida e da criação.  O mito perpetua valores e orientações para a 

vida em sociedade e o entendimento da relação com o sagrado:  

 
Depois 

Veio Obaladou 

Para evitar 

Os males de Oxum 

Olorum Shanu 

Dada e Orishako 

Com plantas e verduras 

Olorum Shanu 

 

(TRINDADE, 2008, p.48) 

 

Neste mito da criação, um dos mais conhecidos da cultura nagô-yorubá, 

reinterpretado, encontramos muitos elementos para o entendimento e o 

relacionamento com este universo mitológico dos Orixás. Solano procura 

reinterpretar este mito em sua poética, buscando a valorização da cultura, 
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reiterando a identidade do negro em sua poesia e resistindo ao jugo intolerante 

racista nos anos de 1940 a 1960, que infelizmente se perpetua. 

Olorum, Senhor do Orum (Céu ou a realidade que transcende a matéria) 

é Deus para a cultura Nagô. Este mito nos lembra que até Oxalá deve 

oferendar Exu, pois nada se faz sem antes oferendar o dono da encruzilhada. 

Exu reina na encruzilhada entre o mundo material (Ayê) e o mundo mítico-

espiritual (Orum), ao passar por Exu, ao fazer o trânsito entre realidades é 

necessário oferendá-lo, o que é uma questão de respeito e devoção.  

Na mitologia, as questões e situações tão humanas, são colocadas 

apenas para ensinar e criar uma forma de transmissão oral de fácil 

assimilação, e Solano faz isso a todo instante, o próprio poeta diz que sua 

poesia é evocação, que deve ser recitada, como um corpo movente, em 

consonância com as sambas dançantes, chamadas de Candomblé.    

No mito de origem das culturas africanas, num viés da poesia 

trindadiana; Orumilá representa o Oráculo, aquele que conhece o presente, o 

passado e o futuro, logo representa a onisciência de Deus prevendo o 

acontecimento e aconselhando seu filho mais velho, pois muitas vezes o mais 

velho deve procurar o mais novo. Solano Trindade seria, numa interpretação 

livre, a voz de Orumilá na poesia, o guia da resistência negra por meio da 

poesia, pós-diáspora, reforçando a identidade cultural, 

                                                                                                                                         
uma concepção fechada de ‘tribo’, diáspora e pátria. Possuir uma 
identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em contato 
com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o 
presente numa linha ininterrupta. Essa cordão umbilical é o que 
chamamos de tradição, cujo teste é o de sua fidelidade às origens, 
sua presença consciente diante de si mesma, sua ‘autenticidade’. É, 
claro, um mito (HALL, 2011, p. 29). 

 

No poema “Olorum Shanú”, Solano traz o mito da criação do mundo 

segundo o Candomblé, culto que se resume na prática de oferendas aos 

ancestrais africanos. Propriamente, é uma dança religiosa, na qual se reza 

para os orixás (as divindades) e a dança é uma invocação praticada por 

mulheres chamadas sambas. O Candomblé é, segundo Regiane Mattos, uma 
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forma de expressão religiosa, [...] bastante complexa na África 
ocidental, incluindo templos em homenagens às divindades, uma 
hierarquia entre os sacerdotes e rituais, como procissões e 
manifestações com toques de tambores (MATTOS, 2007, p. 161).
    

 

Nesse sentido, este é o poema que melhor representa a performance de 

Zhumtor na poesia trindadidana, e que melhor simboliza toda a escritura 

poética de Solano Trindade. Metaforicamente, seria o guia da identidade negra 

no pós-diaspora, uma vez que no Candomblé, o orixá é uma força da criação 

divina, ou seja, manifestação de Olorum, o criador de tudo, segundo a corrente 

Nagô ou Zamby, dentro da corrente Bantu. Assim,  Olorum é  Deus e incorpora 

o sentido da Arte poética:  

 

Depois de Olorum  

Veio Obatalá o céu 

Odudua a terra 

Yemanjá a água 

Okê os montes 

Orum o sol 

Oxum a lua 

 

(TRINDADE, p.48) 
 

 
 

Arte poética na qual, metaforicamente, o  homem mítico se defronta com 

o universo e tenta lê-lo. É a consciência que o leva a se empenhar na grande 

aventura do conhecimento, “com todo o potencial real dos nossos mitos 

dominantes de moldar nossos mitos imaginários, influenciar nossas ações, 

conferir significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história” (HALL, 

2011, p. 29).       

O Mito é a voz ancestral que repercute no poeta/ artista, inquietações 

que não lhe são exclusivas. Elas refletem o contexto do grupo, presentificado 

pelo relato, como no poema “Olorum Eke”: 
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Olorum Ekê 

 

Eu sou poeta do povo 

Olorum Ekê 

A minha bandeira 

É de cor de sangue 

 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

Da cor da revolução 

Olorum Ekê 

Meus avós foram escravos 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

Eu ainda escravo sou 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

Os meus filhos não serão 

Olorum Ekê 

Olorum Ekê 

 

(TRINDADE, p.47) 

 

O poeta saúda o povo em nome de Olorum e o reverencia (Ekê), 

presentifica o sangue daqueles que lutaram pela causa, rememora os 

ancestrais, num rito de presentificação que traslada para o futuro: “Eu ainda 

escravo sou/ Olorum Ekê/Os meus filhos não serão”. Nesse sentido, ao mito 

está associado o rito. 

 O eu lírico tem a função de mediador entre o sagrado e o corpóreo, o 

metafísico, a essência do mundo. No poema, Solano Trindade refaz o caminho 

ritual do mito, como uma renovação cíclica que sempre faz o retorno ao 

caminho ancestral, à diaspora, que paralisou e, agora, esta oferenda é um rito 

de passagem, a renovação do tempo descrita por Eliade: 

                                                                                                                                              
uma renovação periódica do tempo pressupõe, de modo mais ou 
menos explícito, e, em particular, nas civilizações históricas, uma 
nova Criação, ou seja, uma repetição do acto cosmogônico. E esta 
concepção de uma criação periódica, isto é, da renovação cíclica do 
tempo (ELIADE, 1969, p.67). 

 

É nesse aspecto da fala de Eliade que se explicam os mitos fundadores, 

a origem de um rito, de uma crença, de uma filosofia, de uma cidade ou de 

uma comunidade, como pontua Hall, ao discorrer sobre diáspora e identidade 

cultural, com visada ao mito:  

                                                                                                                            

Os mitos fundadores são, por definição, transitórios: não apenas 
estão fora da história, mas são fundamentalmente a-históricos. São 
anacrônicos e têm a estrutura de uma dupla inscrição. Seu poder 
redentor encontra-se no futuro, que ainda está por vir. Mas funcionam 
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atribuindo o que predizem à sua descrição do que já aconteceu, do 
que era no princípio (HALL, 2011, p. 29). 

 

O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida do homem - em 

cerimônias, danças, orações e sacrifícios. Nesse sentido, percebemos o 

arquétipo e a repetição do sagrado, o gesto, pela oferenda, que, aqui, se 

inscreve no poema “Macumba” (TRINDADE, 2008, p. 76 – 78): 

 

Noite de Yemanjá 

negro come acaçá 

noite de Yemanjá 

filha de Nanam 

negro come acaçá 

veste seu branco abebé 

Toca o aguê                                                                                

o caxixi 

 

o agogô  

o engona 

o gã 

o ilu 

o lê 

o roncó 

o rum 

o rumpi 

 

Solano inscreve um mito que representa os mitos de renascimento e 

renovação, incluindo os de memória e esquecimento, tanto para o candomblé, 

quanto para as demais sincresias religiosas.      

 Seria como um Oráculo: espaço sagrado onde tem um sacerdote que é 

uma espécie de médium percebido tanto no poema de oferenda “Macumba”, 

quanto no poema que simboliza a noite da oferenda “Noite de Yemanjá”, onde 

a orixá Iemanjá representa o oráculo, o exemplo a ser seguido pelos homens: 

 

Macumba  
 

[...] 

Negro pula 

negro dança 

negro bebe 

negro canta 

negro vadia 

noite e dia  

sem parar 

pro corpo de Yemanjá 

pros cabelos de Obá 

do calunga 

do mar 

 

(TRINDADE, 2008, p. 76; 77) 

 

Noite de Yemanjá 

 

Mar que manda 

ondas que vão 

ondas que vêm 

flores na praia 
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que as águas levam   

velas na praia 

iluminando a terra 

 

(TRINDADE, 2008, p.78) 

 

 

 

 

 

 

2.2  A voz negra no dizer crítico das coisas 

  

 

A oralidade se constitui no ponto fulcral na poesia de Solano Trindade, 

oralidade vinda, em parte do “ethos” africano dos povos aportados no Brasil, 

que também passou por um processo de reconstrução da diáspora, do 

rearranjo necessário para a estruturação do fato cultural. Tendo em vista que 

os poetas, desde o início do século xx, procuraram evocar muito mais sua 

poesia. 

Solano Trindade seguiu este mesmo caminho, colocando a voz negra no 

dizer crítico e profano das coisas. A oralidade, a voz do povo, o eu lírico 

(pessoal e coletivo) não é apenas uma fala, mas é o próprio alicerce da 

existência sagrada e profana, pois é a partir da memória e da voz que se 

constrói o gesto do homem e o sentido do mundo.  

Deste modo, surgiram formas diversas de poesia sonora que, num 

estudo mais apurado da voz na poesia, abriram um confronto entre poesia e 

música, em que se analisa a complexidade das relações entre 

literatura/poesia/música. 

Em Solano Trindade, os poemas trazem a voz negra num sentido crítico 

do mundo, mas que também se apropriam do diálogo da literatura com a 

música: “a reflexão incide sobre os poemas feitos para serem cantados”, ou 

ainda na poesia oralizada, cantada, em evocação como expressão verbal pela 

linguagem da música, como ocorre no poema “Tem gente com fome”:  

  

Trem sujo da Leopoldina 

correndo correndo 

parece dizer 

tem gente com fome 
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tem gente com fome 

tem gente com fome 

Piiiiii 

 

estação de Caxias 

de novo a dizer 

de novo a correr 

tem gente com fome 

tem gente com fome 

tem gente com fome 

[...] 

Tantas caras tristes 

querendo chegar 

em algum destino 

em algum lugar 

[...] 

Só nas estações 

quando vai parando 

lentamente começa a dizer 

se tem gente com fome 

dá de comer 

se tem gente com fome 

dá de comer [...] 

Mas o freio de ar 

todo autoritário 

manda o trem calar 

Psiuuuuuuuuu.... 

 

(TRINDADE, 2008, p. 68) 

 
 

 

Nesse poema, Trindade traz a repetição: “tem gente com fome/tem 

gente com fome/tem gente com fome...”, a enumeração e a onomatopeia, 

relevando o ritmo e as assonâncias, que divergem nas associações gráficas e 

assimétricas: 

 

Piiiiii 

estação de Caxias 

de novo a dizer 

de novo a correr 

tem gente com fome 

tem gente com fome 

[...] Olaria 

Ramos 

Bom Sucesso                                

[...] se tem gente com fome 

dá de comer 

se tem gente com fome 

dá de comer 

Mas o freio de ar 

todo autoritário 

manda o trem calar 

Psiuuuuuuuuu... 

 

O poeta valoriza a voz e a musicalidade do trem, assim, como no poema 

de Manuel Bandeira, “Trem de Ferro”: Café com pão/Café com pão/Café com 

pão/Virgem Maria que foi isto maquinista? /Agora sim/Café com pão/Agora sim 

Café com pão”, percebe-se, neste aspecto formal, o diálogo da poesia 

trindadiana com os pressupostos estruturais do Modernismo.  

Os poetas têm o mesmo foco e a influência do modernismo, pois já 

estavam presentes nesses poemas; o rompimento com as “amarras” poéticas, 
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e fazem valorizar a ousadia dos versos livres e arrítmicos, o uso da ironia e do 

senso crítico. 

  Manuel Bandeira trata a poesia como se fosse lúdica, brincadeira de 

roda. O poeta nos convida a retornar ao mundo da infância, como bem mostra 

a cantiga. De outro modo, Trindade deixa a palavra simples, direta, sonora e 

fácil de ser cantada; torna a poesia uma entrada em sintonia e o diálogo com o 

discurso das letras de rap, do hip hop, principalmente, do ponto de vista do 

sentimento de solidariedade e denúncia reivindicatória ao cantar a realidade 

próxima. 

 Pela voz e musicalidade, o poeta Solano Trindade combina os recursos 

literários, à melodia com a politização dos problemas sociais. 

 Segundo Zumthor (2007), os componentes da obra poética escrita 

podem ser mais ou menos econômicos, ao passo que uma poética da voz não 

o pode jamais. Existe uma poesia vocal que se aplica à escrita literária e vice-

versa, expandindo a ideia de performance, recepção, teatro e leitura: 

                                                                                                               
É então, intencionalmente que, a partir de alguns anos, eu falo de 
poesia vocal [...] estou particularmente convencido de que a ideia de 
performance deveria ser amplamente estendida [...] para uma 
percepção sensorial – um engajamento do corpo. [...] O termo e a 
ideia de performance tendem (em todo caso, no uso anglo-saxão) a 
cobrir toda uma espécie de teatralidade: aí está um sinal. Toda 
“literatura” não é fundamentalmente teatro? (ZUMTHOR, 2007, p. 18). 
   

A poética de Solano trabalha sob esta perspectiva da performance,  das 

percepções sensoriais: a voz a dança, a teatralização, como se percebe nos 

versos do poema “Macumba”: 

[...] Negro pula   

negro dança                                                                                                 

negro bebe     

negro canta     

negro vadia  

noite e dia     

sem parar     

pro corpo   de Yemanjá   

pros cabelos de Obá 

do Calunga    

do mar...                                                      

  (TRINDADE, 2008, p.49)
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Para Zumthor, o leitor recepciona o poema com sua presença pela voz, 

pela dança, na medida em que participa da poesia: “interrogo-me sobre o 

funcionamento, as modalidades e o efeito (em nível individual) das 

transmissões orais da poesia” (ZUMTHOR, 2007, p. 27). 

O autor aborda a presença corporal do leitor na literatura, e continua: 

“Considero, com efeito, a voz, não somente nela mesma, mas (ainda mais) em 

sua qualidade de emanação do corpo e que somente sonoramente, o 

representa de forma plena” (ZUMTHOR, 2007, p. 27). 

A percepção sensorial do poeta perpassa pela evocação de uma 

lembrança que está inscrita no eu lírico, seja de uma representação pessoal ou 

coletiva, como nos versos do poema “Sou negro”: “Sou negro/Meus avós foram 

queimados/pelo sol da África/ minh’alma recebeu o batismo dos 

tambores/atabaques, gonguês e agogôs...vieram de Loanda”.  

Destarte, a partir de Zumthor, deduz-se que, em Solano Trindade, o 

fenômeno poético é a voz, sobretudo tendo em vista que a consciência de 

mundo presentificada – pessoal e coletiva – se mostra pela poesia oralizada, 

cantada, encenada; seja uma poética que busca identidade e resistência no 

devir, seja do logos, reforçada ainda mais pela performance, nela a voz e a 

musicalidade buscam um discurso exotópico, um gesto em movimento 

contínuo.      

Quando nos propomos a decompor, analisar o poema “Tem gente com 

fome”, desde a frase, a versificação e a melodia, mesmo a mímica da 

interpretação de Nei Matogrosso, percebemos que: “Essa redução constitui um 

trabalho pedagógico útil e talvez necessario, mas de fato [...] ele nega a 

existencia da forma” (ZUMTHOR, 2007, p. 29).      

E nesse sentido, cremos que a voz negra da poesia de Solano Trindade 

é impulsionada pelo grito do eu lírico não individual, mas coletivo. É pela voz 

feita logos, que Solano Trindade recolhe o sentido mítico, tornando-o potencial 

nas esferas de percepção do poema.  
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2.3  Profanação e voz: nova cena literária na poética de Solano Trindade 

 

Sabe-se que a poesia não se coaduna com o rito das palavras do 

sagrado que abriam o mundo para o homem, portanto, é preciso ao 

dessacralizar, profanar a poesia. E esta poesia vem do poeta que é um doador 

de sentido, de resistência. 

O rito, agora, sobretudo, vem do mito, do real, do moderno angustiante, 

de domínio do imperialismo, conteúdo de uma série de esquemas, pois a 

poesia não pode ser reduzida ou mesmo parecer   

                                                                                                            
[...] condenada a dizer apenas aqueles resíduos de paisagem, de 
memória e de sonho que a indústria cultural ainda não conseguiu 
manipular para vender. A propaganda só “libera” o que dá lucro: a 
imagem do sexo. Por exemplo, cativante: cativeiro (BOSI, 1977, p. 
142).  

  

O rito da voz aplicado à poesia oralizada remonta o mito da renovação, 

para nele se re (conhecer), profanar, dessacralizar e, em certa medida, reforçar 

a identidade do povo negro, uma vez que as sociedades modernas acabaram 

por considerar as atividades de dança, cultos à caça, à pesca como profanas, 

nas palavras de Eliade, (1969, p. 43): “Todas as danças eram originalmente 

sagradas, pois  tinham um modelo extra-humano”.  

 No entanto, hoje, essas atividades são profanas, tal como observa-se no 

poema “Olorum Shanú”: 

Antes de Olorum 

Nada havia  

Nem o mar  

Nem o céu  

Nem a lua  

Nem sol  

Tudo era nada 

 

Depois de Olorum                                                                  

Veio Obatalá o céu 

Odudua a terra 

Yemanjá a água 

Okê os montes 

Orum o sol 

Oxum a lua 

Depois Oxum 

O pecado 

Com Xaluga 

A riqueza 

Xapauam a doença 

E Ogum a guerra. 
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Depois 

Veio Obaladou 

Para evitar 

Os males de Oxum 

Olorum Shanu 

Dada e Orishako 

Com plantas e verduras 

Olorum Shanu 

 

(TRINDADE, 2008, p. 48) 

No poema tudo se estrutura à semelhança de uma narrativa, sendo que 

os acontecimentos sagrados são passados ao leitor como se fossem um portal. 

O poema tem grande força na recitação, pois até a entonação da voz e o 

gestual são partes desse ritual da criação, são elementos que veiculam um 

trajeto maior: o trajeto no qual se constrói a iniciação do mundo, sua criação. 

 A oralidade, a voz, é o próprio alicerce da existência sagrada e profana, 

pois é a partir da memória e da voz que se constrói o gesto do homem e o 

sentido do mundo, seu nascimento e do próprio Olorum. A poesia como 

mediadora do sagrado é um dos componentes que dá sustentação e razão, 

conferindo significação litúrgica e semântica, que só acontece na performance, 

com efeito que  

                                                                                                           
Está fortemente marcada por sua prática. Para eles, cujo objeto de 
estudo é uma manifestação cultural lúdica nao importa de que ordem 
(conto, canção, rito, dança), a performance é sempre constitutiva da 
forma [...] Neste sentido, a performance  é  uma noção central no 
estudo da comunicação oral caracteristica (ZUMTHOR, 2007, p. 30).

 

Nessa perspectiva performática, Olorum, representando a poesia pelo 

poema, se torna o dono da palavra e também o dono da voz, do gesto, do fazer 

e, portanto, do decidir. Podemos afirmar que o princípio e a sustentação das 

religiões africanas ocorrem através da palavra poética, do corpo textual no 

mesmo sentido que o mito, a história real do tempo mitológico, em que os 

deuses criaram os homens e o mundo. 

Tendo em vista a trilha de Agamben (2007), a profanação acontece no 

movimento que atribui novos usos aos mitos, em nova cena literária. A poética 

da poesia negra de Solano Trindade, através da valorização da identidade 

negra pelo mito ancestral, quer desativar seus símbolos pelo viés da identidade 

e da resistência através do mito, na profanação política de seus símbolos para 
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um teatro, com novos rituais da linguagem poética, renovando as leis poéticas 

e os usos da natureza e da realidade, frequentemente redundantes.   

É a voz, portanto, como meio de profanação poética, um nicho de 

resistência à expressividade do mundo negro em recriação, 

revelada/construída na /pela consciência. O poema de Solano Trindade, enfim, 

opera a expressão de independência da voz e da palavra negra na poética. 
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As correntes poderosas e profundas da cultura (particularmente as de 
baixo, populares), que efetivamente determinam a criação dos 
escritores, continuam aguardando descobertas e às vezes 
permanecem totalmente desconhecidas dos pesquisadores 
(BAKHTIN, 2006, p. 361). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Os movimentos do pensamento do poema como Modos de 
identidade do logos 
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Cabe à literatura a função essencial na produção do imaginário utópico 

de suas coletividades, pois, senão, elas perdem a identidade, a voz e seu 

ideário coletivo. Em Solano Trindade, a escritura possui uma grande densidade 

poética, e, como escreve Glissant, (2005), ela está conscientemente ancorada 

na espessura antropológica e na singularidade histórica de onde o intelectual, o 

poeta, o escritor e o artista emitem a sua voz, o seu canto, o que faz convergir 

para o discurso da representação, segundo Bella Josef: 

                                                                                                              
A literatura é um discurso polissêmico, por isso, o discurso literário 
vive do contato com o simbólico [...] a linguagem apresenta caráter 
eminentemente simbólico e alegórico, no sentido que Walter 
Benjamim dá ao termo, a partir de um inconsciente que lhe ourtoga 
múltiplas significações. Um símbolo sempre supera a quem o 
emprega e faz dizer mais do que pensa exprimir (JOZEF, 2011, 
p.172). 

 

3.1 Relações de reciprocidade da consciência negra e do mundo  

 

A escrita negra poética de Solano Trindade exprime uma experiência 

significante reflexiva que escapa da reciprocidade da consciência e do mundo 

em favor da identidade de Ideia e Natureza. Assim fazendo, esse movimento 

não é pura igualdade, mas é um movimento que se reporta a si próprio 

enquanto um modo de identidade consigo mesma, (Dufrenne, 1969). A 

especulação dos contrários (Marx) é substituída pela Ideia (Hegel).   

O movimento que é um modo de identidade aliena-se da Natureza e se 

realiza como mediação, traz o fenômeno como possibilidade de pensamento. O 

pensamento está nas coisas e o espírito se encontra em gérmen na Natureza. 

Enquanto ideia, a consciência liberta-se do Mito que aprisiona o pensamento 

dialético. Assim pensando, define-se que o vir a ser não é mais do sentido, mas 

um vir a ser em direção à consciência e é nela que o sentido ideológico se 

revela. 

É, pois, presentificada na escrita negra poética de Solano Trindade uma 

experiência que coloca a recíproca consciência e mundo em favor da 

3.  Os movimentos do pensamento do poema como modos de identidade 
do logos 
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identidade da negritude, porém, em um movimento metafísico que não é mais 

de igualdade, mas de mediação com a Natureza. O poeta ao pensar o 

fenômeno estético está pensando as coisas e os fatos externos e além dela. 

  Solano Trindade usou a sua poesia por meio de  práticas de afirmação 

do negro na sociedade brasileira, desenvolvidas a partir da sistematização das 

representações africanistas construídas através de sua poesia. Solano 

Trindade utilizou a sua poesia como arma na luta contra o racismo e como 

valorização do negro na sociedade. 

A nosso ver Solano Trindade procurava unificar as classes pobres 

brasileiras em geral e o povo negro em particular. Para ele, a palavra "raça" 

estava intimamente ligada à palavra "classe". Isso reflete, até hoje, na luta do 

Movimento Negro, o poeta acreditava que sem a reabilitação do negro depois 

da abolição, criava-se uma situação de desigualdade social em que se 

encontra a maioria dos afro-brasileiros. 

 

3.2 Épica e antiépica: a construção da epopeia negra 

 

A épica e a lírica são expressões de um tempo forte (social e individual) 

evocada pela memória mítica da linguagem da resistência. Observemos o 

poema “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 batidos fortes  

 

 

de bombos e atabaques 

em pleno sol 

Há gemidos nas palmeiras 

soprados  pelos ventos 

Há gritos nas selvas 

Invadidas pelos fugitivos... 

 

(TRINDADE, 2008, p.37) 
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O grito do eu lírico: “Eu canto aos palmares”, em consonância com a 

épica do poema, uma antiépica na medida em que o herói é o transgressor e a 

poesia por sua vez transmite a voz do eu coletivo: “Há gritos nas selvas/ 

invadidas pelos fugitivos...”.   

Nesse poema de Solano Trindade, podemos perceber que, a poesia é 

construída a partir da (re)conquista do poeta em posição de sujeito da 

enunciação, o que torna possível a reescrita da “sua” história do ponto de vista 

do poeta negro. Segundo Bernd (1988), edifica-se o eu-enunciador “como 

espaço privilegiado da manifestação da subjetividade, o poema negro reflete o 

trânsito da alucinação à conscientização” (BERND, 1988, p.77).  

A partir desta concepção subjetiva do “eu” no tecido poético, o eu 

enunciador clama um “eu-que-se-quer-negro”, que rompe com o tradicional eu 

lírico, passando de voz à fala pessoal/coletiva do negro, que quer ser 

interpretado pelo “tu” em busca do “eu”: 

                                                                                                     
Efetivamente, a força deste eu é dada não apenas pela fusão do nós 
coletivo, mas sobretudo pelo apelo constante à capacidade 
interpretativa do leitor (tu), cuja adesão determinará a ampliação e a 
afirmação do grupo negro bem como a vitória de sua luta contra todas 
as formas de preconceito e discriminação (BERND, 1988, p.79). 

 

No poema “Canto dos Palmares”, o negro tem o sentimento de pertencer 

à coletividade, a um grupo que quer se valorizar.  Através da performance 

poética, Solano Trindade clama a coparticipação e a evocação de sua auto-

afirmação, pelo eu-que-se-quer-negro: “Ainda sou poeta/meu poema/levanta 

meus irmãos/minhas amadas/se preparam para a luta/os tambores/não são 

mais pacíficos/até as palmeiras/ tem amor à liberdade” (TRINDADE, 2008, p. 

37). 

Na construção da epopeia negra, sobretudo, aparece 

preponderantemente as características do gênero épico, notoriamente no 

poema “Canto dos Palmares”, em que o “eu”, o herói negro, é conscientemente 

ritualizado pela mediação do épico, narrando sua a verdade histórica do pós-

diáspora: “a verdade desses quatro séculos de vivência negra em solo 

americano” (BERND,1988, p.80).    
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O que é importante nessa perspectiva do gênero épico, é, conforme Zilá 

Bernd (1988), a forma dada à epopeia de Solano Trindade, que, por 

consequência, é uma antiépica, visto que o marginal é elevado à categoria de 

herói, cujos feitos são exaltados no poema “Zumbi”: 

Zumbi morreu na guerra 

Eterno ele será 

Rei justo e companheiro 

Morreu para libertar 

Zumbi morreu na guerra 

Eterno ele será 

[...] Herói cheio de glórias 

À sombra da gameleira 

A mais frondosa que há 

Seus olhos hoje são lua  

Sol, estrelas a brilhar 

Seus braços são troncos de árvores  

Sua fala é vento é chuva 

É trovão, é rio, é mar 

 

(TRINDADE, 2008, p. 40) 

 

Ainda, aludindo à epopeia negra, Bernd (1988) aponta três poetas, cuja 

a consciência negra é orgulhosamente presentificada – Solano Trindade nos 

anos 60 em “Cantos aos Palmares” e “Zumbi”, Domício Proença Filho nos anos 

90, em “Dionísio esfacelado” e Oliveira Silveira, em 1974, na “Décima do Negro 

Peão”. Em seus poemas, cantam em gritos/conflitos, seus desejos “para a 

reconstrução da consciência negra e para o ideal de congregar os negros em 

torno de uma história comum da qual possam se orgulhar” (BERND, 1988, 

p.80). 
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 Nestes poemas, Solano Trindade nomeia os escravos vencidos de 

Palmares como “heróis da epopeia”, invertendo a ordem da épica tradicional, 

os vencidos tornam-se os heróis. Como tal, fundem-se à gloria no cenário 

metafórico, teatro da Natureza brasileira: “Seus olhos hoje são lua, Sol, estrelas 

a brilhar” – o poeta e a Natureza são correlatos no ritual poético. 

 

Meu poema libertador 

é cantado por todos, 

até pelo rio. 

Meus irmãos que morreram 

muitos filhos deixaram 

e todos sabem plantar 

e manejar arcos; 

[...] Nova luta 

As palmeiras  

Ficam cheias de flechas, 

os rios cheios de sangue... 

[...] 

Mas não mataram meu poema 

Mais forte 

que todas as forças 

é a liberdade... 

o opressor não pôde fechar minha  

boca...     

    

 (TRINDADE, 2008, p. 37 – 39) 

Zumbi, no universo poético trindadiano, refaz sua voz: “o opressor/não 

pôde fechar a minha boca/nem maltrata meu corpo/meu poema é cantado 

através dos séculos, /minha musa/esclarece as consciências /Zumbi foi 

redimido...” Passando de herói obscuro para herói iluminado preservado na 

memória do seu povo, o “eu” lírico chama de musa a poesia e o “tu” a 

conclama como resistência e consciência de uma nação. 

Quando Solano escreve: “Eu canto aos Palmares/sem inveja de Virgílio 

de Homero/e de Camões...”, percebemos que faz da épica sua antiépica ser 

consagrada dos consagrados. Na medida em que procura rememorar os heróis 

mortos, Solano dá corpo ao seu grito de resistência em louvor à identidade do 

negro:  

                                                                                                                    
Além de recordar as ações excepcionais, pela ação poética 
transgressora [...], acolher os dramas cotidianos, abrigando 
simultaneamente aspectos reveladores da marginalidade da vida do 
negro, evidenciando o intento [...] de armar um jogo de contra 
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contrários. É justamente esta técnica de armar o poema sobre a 
tensão dos contrários, que configura a antiépica negra na qual os 
heróis, ao mesmo tempo famosos e esquecidos, se definem pela 
ação transgressora (BERND, 1988, p. 85, grifo nosso). 

 

Nota-se que o poeta revela-nos a perfeita consciência do seu papel 

épico e também de protagonista negro na luta por sua emancipação como etnia 

e reconhecimento, para sobreviver na cultura e na tradição afro-brasileira. No 

poema “Canto dos Palmares”, pode-se ouvir este canto heroico de amor à 

liberdade: 

 

[...] meu canto    

é o grito de uma raça   

em plena luta liberdade!  

[...] Ainda sou poeta 

Meu poema 

levanta os meus irmãos. 

Minhas amadas 

se preparam para luta, 

os tambores 

não são mais pacíficos, 

até as palmeiras 

têm amor a liberdade... 

 

(TRINDADE, 2008, p. 38) 

 

 

Destarte, o poeta lutou contra a desigualdade na tentativa de mudar a 

situação à qual a população de cor foi relegada no decorrer do processo 

histórico e serviu-se da epicidade do negro para reforçar sua identidade através 

da voz somada à do povo, em movimentos do pensamento do poema como 

modos de identidade do logos, traçando relações de reciprocidade entre 

consciência negra e mundo.     

  

3.3 A função poética e a tarefa de dessubjetivação 

 

A escritura é um sinônimo, uma proposta profana em Solano Trindade, o 

canto poético denuncia efusivamente o sofrimento, a saudade e a repressão ao 
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negro; em seus poemas, as palavras mudam o status quo e, por conseguinte, 

dessacralizam o que parecia intacto, sagrado e subjetivado. 

 Solano dessubjetiva, por meio de sua poesia, estes dispositivos 

cotidianos do capitalismo posto, quando traslada de seus ancestrais africanos, 

singelamente, o canto, a dança e o grito em seus poemas.  

Os dispositivos para o controle da sociedade sempre sugerem uma 

valorização exacerbada do subjetivo. Logo, eles implicam um processo de 

subjetivação. No viés de Foucault, Agamben, (2007) faz críticas ao excesso 

destes dispositivos reguladores da sociedade capitalista, para ele: 

 

Devemos, pois, olhar para o sujeito como para um campo de tensões, 
cujos pólos antiéticos são Genius e Eu. O campo é atravessado por 
duas forças conjugadas, porém opostas; uma que vai do individual na 
direção do impessoal, e outra que vai do impessoal para o individual 
(AGAMBEN, 2007, p. 15). 

 

Solano Trindade, em seus poemas, torna evidentes os traços 

característicos de um intelectual ativo interessado em fazer de seu trabalho, um 

elemento decisivo para a construção de um país menos desigual, sem 

dispositivos de alienação, e é, nesse sentido, que a poesia de Trindade vem se 

contrapondo à subjetivação da sociedade, por meio da resistência poética. 

O poeta negro, como ele mesmo gostava de ser chamado, ou o poeta do 

proletariado, como muitos críticos o chamavam, fazia uma poesia impregnada 

de seus princípios identitários. Nela evidenciava sua preocupação de poeta 

com a própria poesia e de como o eu poético primeiramente olha para si 

próprio. É este olhar que permite a sua identificação com a cultura, com a etnia 

e, por fim, com o continente em que está inserido, indo do eu subjetivo, o 

sujeito, para o Genius, o eu coletivo, representado pelo continente africano, 

impessoalizado: 

                                                                                                              
As duas forças convivem, entrecruzam-se, separam-se, mas não 
podem nem se emancipar integralmente uma da outra, nem se 
identificar perfeitamente. Qual é, então, para Eu, o melhor modo de 
testemunhar Genius? Suponhamos que Eu queira escrever. Escrever 
não esta ou aquela obra, mas simplesmente escrever (AGAMBEN, 
2007, 15).  

 



117 
 

 
 

No projeto poético de Solano Trindade, há a necessidade de aceitação 

da participação histórica de todas as culturas, uma potência impessoal do 

Genius, ou seja, a luta pelo fim do maniqueísmo branco/negro, num processo 

essencial para o reconhecimento do Ser Humano existente em cada ser. 

O poeta dessubjetiva, torna-se impessoal e para isso teve, no entanto, 

que passar pelo olhar europeu sobre as culturas africanas para redescobrir-se 

e, nesse ponto de partida, com voz poética, recusar ser um tipo, para ser negro 

e homem, seja representando um eu não mais subjetivado, mas um 

representante de toda uma nação, alinhado ao que pontua Bosi sobre a poesia:        

                                                                                                                                           
 
A poesia, forma autoral da cultura, está aquém da teoria e da ação 
ética, o que não significa, porém, que não possa conter em si a sua 
verdade, a sua moral; e sobretudo, o seu modo, figural e expressivo, 
de revelar a mentira da ideologia, a trama do preconceito, as 
tentações do estereótipo (BOSI, 2002, p.131). 
 

 
 

Parece-nos que Solano Trindade conseguiu personificar o impessoal e 

ressoar uma voz que o negro, enquanto grupo étnico não possuía na literatura, 

preocupado com a natureza e a função que a poesia e o poeta devem ter, qual 

seja, a de uma ética poética, onde declaradamente assume um compromisso 

ético político, arraigado às origens do seu povo, numa poesia de resistência: 

 
 
 

Sou negro 

Meus avós foram queimados  

pelo sol da África 

minh’alma recebeu o batismo  

dos tambores 

atabaques, gonguês e agogôs. 

 

[...] Na minh’alma ficou 

o samba 

o batuque 

o bamboleio 

e o desejo de libertação. 

 

(TRINDADE, 2008, p. 42)  
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 Destarte, o poema “Sou negro” encarna o material a ser trabalhado pela 

poesia de Solano Trindade, a fala, a musicalidade e o grito de liberdade,  fala 

que remonta a linguagem –  a língua que é a harmonia do fonológico e do 

sintático. Ressoa e convida o leitor a realizar o objeto estético desejado pelo 

poeta. Sobretudo, nas pegadas de Dufrenne (1969, p.15), que salienta: “A 

escrita é uma pseudolíngua para a verdadeira língua que é a língua oral”, e 

prossegue:                                                                         

                                                                                                               
É com esta língua que trabalha o poeta. É a sua matéria, e a escrita é 
para ele apenas um material, um suporte ou um auxiliar. 
Indubitavelmente a poesia será escrita. No instante de sua criação, o 
poeta encontra-se diante desta folha branca que vai se animar como 
o músico [...] mas o papel serve-lhe apenas para fixar palavras que 
ele experimenta em seu corpo, com sua garganta e seu ouvido: 
testemunha e memória de um ato que não lhe concerne 
(DUFRENNE, 1969, p.15). 

 

 

A função poética e a dessubjetivação em Solano Trindade consegue 

congregar a estética libertária/de ênfase social às artes – música, pintura – e à 

própria literatura, como observamos  no poema “5ª sinfonia de Beethoven”: 

5ª Sinfonia de Beethoven 

Os dois tímbalos 

parecem o mundo 

partido ao meio 

 

Eu gosto da barbaria dos tímbalos 

como de todas as melodias 

como de todos os sons 

como de todas as cores 

como todas as formas 

Detesto limitações 

eu gosto da barbaria dos tímbalos 

 

5ª Sinfonia de Beethoven 

Estou sofrendo 

como as mulheres de parto 

Eu gosto da barbaria dos tímbalos 

Chove lá fora 

e Garcia Lorca passeia na chuva 

 

Barbusse está cheio de amor pela vida 

e Beethoven escuta a própria Sinfonia 

Não sei onde está o fim 

nem o princípio das cousas 

sei que gosto da barbaria dos tímbalos 

 

Eu sou como a semente 

que espera a terra 

Eu serei plantado 

e meus irmãos repousarão sobre mim 

quando eu for uma árvore frondosa 

Minha amada está despida para me 

receber 

Seu corpo é como a 5ª Sinfonia 
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Seus olhos são como a 5ª Sinfonia 

Seus seios 

são como a 5ª Sinfonia 

A minha amada é universal. 

 

Oh! se eu pudesse pintar a 5ª Sinfonia 

Chove lá fora 

Van Gogh passa em passos largos 

Gauguin está pintando as mulheres das 

ruas 

e eu estou perdido 

dentro de mim mesmo 

porque não sei pintar 

a 5ª Sinfonia de Beethoven 

 

Onde estão os bárbaros? 

Onde estão os civilizados? 

Onde está o amor? 

Onde está o ódio? 

Estão na 5ª Sinfonia 

As crianças marcham à minha frente 

cantando uma canção de esperança 

 

Ouçam todos os que me entendem 

eu amo a 5ª Sinfonia de Beethoven 

e não quero limites para viver. 

 

Solano Trindade traz a musicalidade de sua poesia com Beethoven, os 

traços da performance de Paul Zhuntor e o do ritmo asseverado por Otávio 

Paz, em conformidade com  o escritor comunista francês Henri Barbusse, como 

pontua Pires Laranjeira: 

 

                                                                                                               
O poeta socialista Solano Trindade referiu-se, no poema 5ª Sinfonia 
de Beethoven, o escritor comunista francês  Henri Barbusse, herói da 
Primeira Guerra Mundial, que se tornou pacifista, ao mesmo tempo 
que exorcizava as barreiras levantadas ao usufruto da vida 
(LARANJEIRA, p. 39, 2010).  

 

Trindade traz metaforicamente a arte como resistência positiva e 

negativa, a arte por Beethoven e a luta por Barbusse. O paralelo que Solano 

Trindade traça entre a Arte e a luta, como se fosse uma sintonia, confluindo 

com a assertiva na citação de Laranjeira, observado no trecho do poema que 

se segue:   

 

Detesto limitações 

Eu gosto da barbaria dos tímbalos 

[...] 

Barbusse está cheio de amor pela vida 

e Beethoven escuta a própria Sinfonia 



120 
 

 
 

 

O olhar metafísisco do eu lírico o torna impessoal, assim como o poeta 

que ordena a ontologia, dessubjetivando a si e o mundo, na essência  e na 

relação com a linguagem: 

 

5ª Sinfonia de Beethoven 

Estou sofrendo 

como as mulheres de parto 

Eu gosto da barbaria dos tímbalos 

Chove lá fora 

e Garcia Lorca passeia na chuva 

 

Barbusse está cheio de amor pela vida 

e Beethoven escuta a própria Sinfonia 

Não sei onde está o fim 

nem o princípio das cousas 

sei que gosto da barbaria dos tímbalo 

 

O poema parece realizar o que PAZ (1982, p. 69), nos ensina sobre o 

ritmo, que “realiza uma operação contrária à operação dos relógios e dos 

calendários: o tempo deixa de ser a medida abstrata e retorna ao que é: algo 

concreto e dotado de uma direção’’.   

Nesse sentido, os versos: ”Eu gosto da barbaria dos tímbalos/ Chove lá 

fora/ e Garcia Lorca passeia na chuva/ Barbusse está cheio de amor pela vida/ 

e Beethoven/ escuta a própria Sinfonia/ Não sei onde está o fim/ nem o 

princípio das cousas”, se coadunam com o  tempo abstrato e diretivo, o sentido 

paradoxal do poema se desvela  e reafirma  a questão estética do Belo e da 

Arte – literatura e música – desfilam uma sintonia com Garcia Lorca, Barbusse 

e Beethoven, que escuta sua própria música, bem paradoxal e encantador: 

”Garcia Lorca passeia na chuva [...] e  Beethoven escuta sua própria sinfonia”. 

Solano está em sintonia com seu tempo e com o futuro, “Tenho o 

Amanhã o Amor e a Poesia/ posso caminhar sem medo” (TRINDADE, 2008, p. 

129), nesse viés e retomando  o poema “5ª sinfonia de Beethoven,  Paz 
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corrobora o nosso entendimento sobre a sintonia/sinfonia trindadiana com o 

trecho: 

Contínuo jorrar, perpétuo andar para frente, o tempo é um 
permanente transcender. Sua essência é o mais – e negação desse 
mais. O tempo afirma o sentido de modo paradoxal: possui um 
sentido – o de ir mais além, sempre fora de si – que não cessa de se 
negar a si mesmo como sentido (PAZ, 1982, p. 69). 

  

Belo e Arte, conforme Dufrenne (1969), se conjugam à estética 

trindadiana, em contraponto, uma vez que Trindade  dessubjetiviza os 

dispositivos postos, quando permeia sua poética de um projeto do eu pessoal 

para o eu coletivo, perpassando do “Eu” para o  “Tu”, numa alteridade  poética, 

para o Genius, para o impessoal, observados nos versos: 

 

“Eu sou como a semente 

que espera a terra 

Eu serei plantado 

e meus irmãos repousarão sobre mim 

quando eu for uma árvore frondosa 

Minha amada está despida para me 

receber 

 

Seu corpo é como a 5ª Sinfonia 

Seus olhos são como a 5ª Sinfonia 

Seus seios 

são como a 5ª Sinfonia 

A minha amada é universal” 

 

(TRINDADE. 2008,  p. 139) 

 

 

A dessubjetivação e o ritmo se entrelaçam no poema, fluem na poesia 

como Função e como Performance, que Solano Trindade destila em sua 

poética, o que a nosso ver se resume pelo trecho de Otávio Paz: 

 

Aquilo que as palavras do poeta dizem já está sendo dito pelo ritmo 
em que as palavras se apoiam. E mais: essas palavras surgem 
naturalmente do ritmo, como a flor do caule. A relação entre ritmoe 
palavra poética não é diferente da relação que reina entre dança e 
ritmo musical: não se pode dizer que o ritmo é a representação 
sonora da dança; nem tampouco que o bailado seja tradução corporal 
do ritmo. Todos os bailados são ritmos; todos os ritmos, bailados. No 
ritmo já está a dança e vice-versa (PAZ, 1982, p. 70). 

 

O poeta cria por analogia e, “o ritmo não é medida – é visão de mundo” 

(PAZ, 1982, p. 71), recria através da memória, inscreve o contexto em seu 

tempo e transcende, ele é um mago e usa o tempo do poema como sedução 
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em sintonia com as questões complexas. Trindade ao fazê-lo se alinha ao que 

Pires Laranjeira escreve sobre o poeta: 

 

A poesia de Solano Trindade está sintonizada com as linhas estéticas 
do seu tempo: coabitam nela a melancolia do tempo e a evocação de 
infância (Recife) à maneira de Manuel Bandeira, com um certo verde-
amarelismo modernista, paulistano e nordestino, o gosto pelo folclore 
e por alguns costumes arcaizantes, por vezes á moda de Ribeiro 
Couto, com pequenos quadros retirados ao quotidiano dos negros, 
como fosse o Raul Bopp do Urungo, ou a construção da oralidade, 
com populismos e jactâncias que Jorge de Lima não desdenharia, 
além de Owvald de Andrade e Portinari, como assistindo a esse 
mundo possível de negros pobres e escanzelados e trabalhadores de 
pés robustos e descalços (LARANJEIRA, 2010, p. 39). 

 

A poética trindadidana é mais complexa do que alguns críticos 

imaginam, fundados em leituras superficiais, ingênuas e sobremaneira pejadas 

pelo tom planfetário que veem em seus poemas, não obstante, o próprio poeta 

tivesse a noção de que sua poética  vai do mágico, do feitiço – aqui 

emprestamos as palavras de Paz (1982) – para o cotidiano: do encantador , do 

espiritual para a essência do mundo. Transcende do ontem para o amanhã, o 

que percebemos no poema “Só morrerei depois”, de aparente ingenuidade, que 

representa bem essa transcendência: 

 

Só morrerei depois 

Tenho o Amanhã o Amor e a Poesia 

posso caminhar sem medo 

Há uma bandeira 

movida pelo sinaleiro do caminho 

eu vou tranquilo 

ouvindo um coro de vozes humanas 

cantando  a canção qjue é para todos 

 

As minhas amadas estão sorridentes 

os que me amam não se entristecem 

 

Cada dia que passa  
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eu fico mais jovem 

Os velhos morrem 

e eu só vou morrer 

Depois do Amanhã... 

 

(TRINDADE, 2008, p. 129) 
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A leitura de seus versos deu-me confiança no poeta que é capaz de 
escrever “poema do Homem” e “O canto dos Palmares”. Há nesses 
versos uma força natural e uma voz individual, rica e ardente, que se 
confunde com a voz coletiva (Carlos Drummond de Andrade). Rio 
Janeiro, 2 de dezembro de 1944  

(DRUMMOND apud TRINDADE, 2008, p. 33) 

 

 Ao longo deste trabalho dissertativo, defendemos a premissa que o mito 

apresenta-se como o fundamento da construção da identidade negra  cuja 

medida estética redimensiona conceito de resistência poética presente nos 

poemas de Solano Trindade, na medida em que enseja a memória pessoal e 

coletiva, através do entrecruzamento (crioulização) das culturas pós-diáspora 

representadas pela música, pelo canto, pela expressão corporal. 

A fundamentação teórica selecionada foi submetida à análises dos 

poemas que foram escolhidos para compor o corpus deste trabalho, tendo 

como perspectiva o temário: a memória pessoal e coletiva em alusão à 

Negritude, e seus pressupostos quanto aos modos de identidade e dos 

movimentos dados à resistência e identidade no discurso poético de Solano 

Trindade. A perspectiva atribuída à interpretação poética da escrita negra de 

Solano Trindade definiu-se na direção de uma antipoética do mundo da 

diáspora, um fazer poético, todavia, traduzindo “um dizer-se a si próprio e ao 

mundo negro”. 

Para comparar a poesia de Solano Trindade nas relações estéticas entre 

a arte poética e a cultura afro-brasileira, de meados ao final do século XX, 

redefinimos uma aproximação conceitual entre Literatura, Negritude e 

Resistência, para estabelecer um liame entre a resistência e a poesia para a 

identidade cultural e a memória através do mito.    

 O desvendamento do mito no sentido estético do poema trindadiano 

colocou em discussão a Natureza e o tempo na potência da palavra poética, a 

percepção desativada pelo uso de uma poética sem leis, da potência da 

palavra liberta das leis poéticas canônicas, uma vez que Solano Trindade 

promoveu a construção de uma nova percepção da Natureza feita logos em 

Considerações finais
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ação e imagem, na medida em que Natureza e Mito se conjugam pela voz 

negra na arte poética. 

Trata-se de um grito de liberdade de uma etnia, que traz uma poética de 

literatura diferente da literatura ocidental, porém, dotada de um espaço maior 

de manifestação, com dispositivos subjetivos integrados num bloco vasto, 

enquanto que na literatura negra, representada por Solano Trindade. pelo 

contrário, a questão é individual [...] que faz com que todas as questões 

individuais estejam imediatamente ligadas à política, resistência e identidade. 

Nesse aspecto, por conseguinte, Solano Trindade dessubjetiva o status 

quo dessa literatura “maior”, o que nos pareceu coadunar com os pressupostos 

de Deleuze e Guattari, pois o poeta canta o seu povo em todos os cantos da 

América, ao criar suas poesias ao som de atabaques, do aguê, da 

musicalidade e da dança encontrados em seus poemas. Em seus poemas, o 

poeta nos dá o tom da performance:  sambas, frevos, macumbas, jongos, 

Ritmos de angústia e de protestos), que se impregnaram nas emoções 

estéticas da alma americana.   

Sua perfomance corporal traz pela via da memória e do eu lírico a 

construção presentificada de um eu-coletivo, um novo dispositivo de 

transgressão poética, sobretudo de construção de uma identidade da potência 

do lógos de resistência, função da enunciação coletiva e dessubjetivada.  

Em nossa pragmática de leitura, tratamos os movimentos do 

pensamento do poeta em analogia aos modos de identidade do logos. 

Procuramos estabelecer uma relação de reciprocidade da consciência e do 

mundo na experiência estética da paisagem e da etnia na arte poética – a 

literatura negra, não no sentido do simples adjetivo, mas da voz enquanto rito 

do corpo liberto. Solano Trindade se apropria desse fazer poético, cuja poesia 

reconfigura as cerimonias africanas, os ritos oferecidos aos deuses. Seus 

versos passeiam sobre a face do país, num eterno retorno às origens, para os 

braços da Mãe África. 

Segundo os “modos de identidade”, a diáspora é responsável por uma 

nova ordenação do tempo e do espaço, por presentificar as fronteiras no devir 

histórico da negritude, seja pela função da antipoética, seja pela 
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dessubjetivação/desterritorialização. Isso porque, segundo o sentimento 

causado pela diáspora, a divisão periférica territorial é contemporânea ao 

poeta, e está no coração do povo negro essa consciência acordada e 

presentificada pela dança, nos ritos da África e em toda a América.  

Os modos de agenciar a enunciação coletiva no fazer revolucionário da 

literatura passam a se definir em três modos identidários: a desterritorialização 

da língua, a ligação do individual com o imediato político, o agenciamento 

coletivo da enunciação. Aqui, justifica-se a temática nomeada pelo título desta 

dissertação: “A escrita negra de Solano Trindade: movimentos de resistência e 

modos de identidade da consciência poética” 

Igualmente, tentamos fazer um diálogo com vozes de poetas que 

expõem esta temática por outro viés estético do eu lírico: Castro Alves, em 

“Navio Negreiro”, apresenta um olhar sobre o negro, escreve à moda dos 

cânones ocidentais, é um espectador que descreve, narrando sobre os negros. 

Solano Trindade recria este tráfego poético, vejamos: “Lá vem o navio negreiro 

cheinho de poesia”. No entanto, o eu lírico coletivo também participa da 

angústia de ser “negro e ser poeta”, é um eu enunciador que se quer negro, 

que fala e sente como negro: “Lá vem o navio negreiro/ Vamos minha gente 

olhar” (TRINDADE, 2008, p. 40, grifo nosso). 

  Na epopeia canônica de Ulisses e Camões existe, a nosso ver, um 

diálogo com a épica trindadiana, uma vez que, em “Canto dos Palmares” 

(TRINDADE, 2008, p. 37 – 39), o poeta conta a história de seu povo e a saga 

do seu herói grandioso, que em contrapartida figura-se um anti-herói, posto ser 

procurado pelo opressor, além do eu lírico do poema se confundir com o 

próprio ofício do poeta e de sua poesia: “Eu canto aos Palmares [...] porque o 

meu canto/ é o grito de uma raça/ em plena luta pela liberdade!”. 

Contudo, comungando com as palavras de Bernd (1988), na antiépica 

de Trindade, na medida em que o anti-herói é responsável pela construção da 

epopeia negra, o desterritorializado se torna o orgulho e a referência da 

negritude e do devir de uma nova consciência, de outra identidade e de 

resistência negra: “Zumbi foi redimido”:  

 



127 
 

 
 

 

O opressor não pôde  

fechar minha boca, 

nem maltratar meu corpo, 

meu poema  

é cantado através dos séculos, 

minha musa  

esclarece as consciências, 

Zumbi foi redimidon 

 

(TRINDADE, 2008, p. 39) 

 

A nossa leitura da poética de Solano Trindade partiu de um arcabouço 

de coisas já ditas, porém, tentamos ir além, quando o poeta tratou dos mesmos 

poemas e talvez de uma mesma temática, contudo sob outra perspectiva. 

Podemos confirmar que o tema da memória pessoal e coletiva, num plano 

escrito, embora com predomínio do caráter oral, aproximou o poema 

trindadiano do rito performático fundamentado no mito, tendo como  pragmática 

corporal o grito dos atabaques na sinfonia da identidade e da resistência. 

Por esse viés, a poesia de Solano Trindade se envereda pelo coletivo, 

ou melhor, recorta o “eu coletivo” em função da memória histórica e literária, 

valoriza a literariedade da poesia, numa linguagem que revela as marcas da 

transgressão, mesmo ao sabor da Semana da Arte Moderna, e por que não 

numa transgressão pessoana, seja pela vertente do eu lírico que “se-quer-ser-

negro”, seja pela perspectiva de cunho mítico. 

Este nosso afirmar se apóia no que escreve Dufrenne (1969), dizendo 

sobre a crítica que ignorou a função da poesia social, na intenção criadora e 

mítica do poeta, que não filosofa, mas evoca, na trilha de Mikel Dufrenne, uma 

reflexão poética que, “evocando um mundo em que a poesia tem um lugar 

como força da natureza pode [...] dizer a si mesmo” (DUFRENNE, 1969, p. 90, 

grifo nosso).  

Solano Trindade, em sua escrita poética, coloca em recíproca a 

consciência e o mundo em favor da defesa de uma identidade da negritude, em 

um movimento transcendental, que não é mais de igualdade, mas de 
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“mediação com a Natureza”. O poeta ao pensar o fenômeno estético está 

também pensando as coisas e os fatos externos além-natureza. 

Em suma, acreditamos que a crítica literária poderá sempre perceber 

outros aspectos que a nossa pesquisa talvez não tenha alcançado, pois 

entendemos que a poética de Solano Trindade não pode ser lida de modo 

estanque e, apesar de estar sempre voltada à estética de uma poesia 

revolucionária, ela possui outras facetas que a crítica tem deixado à margem. 

Se neste estudo, os modos de sua poesia se enveredaram pela mediação da 

dessubjetivação e da performance, outros aspectos da poesia de Solano 

Trindade poderão contribuir, em futuro, com algo mais, para o conhecimento da 

literatura negra brasileira.  

Gostaríamos de expressar, em canto final, tanto quanto à melodia 

quanto ao espaço poético, que temos, aqui, como efeito desta pesquisa, que a 

poesia de Solano Trindade amplifica a sua identidade como voz/dança pelos 

movimentos da desterritorialização e pela mudança de suas margens rituais e 

sociais e, em plano mais elevado, da poesia, pelos modos de sua movência 

como uma “voz negra que se diz”, com um desejo de se fazer memória no 

tempo da palavra mítica universal, pelos quatro cantos do mundo.  
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