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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 de Solano Trindade, 1969).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PINTO, Isauber Maria Vieira. Construção poética e resistência negra em Solano Trindade. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica 

Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2017, 59 p. 

 

Resumo 

O presente estudo objetiva analisar a escrita de Solano Trindade, destacando como seus poemas 

apontam para os movimentos de resistência negra, o que também se evidencia em termos de 

construção poética. Intelectual e artista da primeira metade do século XX, mas ainda pouco 

conhecido no âmbito dos estudos acadêmicos, Solano Trindade possui uma produção que 

reconfigurou a trajetória e a memória dos afro-brasileiros, e interferiu nas formas de pensar da 

sociedade e intervir nos sistemas de produção de valores, notadamente nos padrões culturais 

brasileiros. Centrada em sua produção, esta pesquisa elege como principais objetos de 

investigação os poemas “Sou Negro”, “Conversa”, “Quem tá gemendo?”, “Negros”, “Zumbi” 

e “Velho atabaque”, os quais fazem parte da obra O poeta do povo, publicada em São Paulo 

pela Ediouro e Editora Segmento, em 2008. Esse recorte privilegia, nos poemas, a representação 

da identidade negra, o eu lírico, a resistência e o desejo de mudança político-social. Partimos 

da hipótese de que se evidencia, na estética de Solano Trindade, a descrição de um “eu lírico” 

que se identifica com o outro, por meio do desvelamento da identidade negra, sob o viés estético 

de resistência. Sua poesia aponta para a importância da inter-relação da literatura negra com o 

mito africano, o canto, a capoeira, o maracatu e a memória gestual, revelando o sincretismo 

entre a poesia e a cultura popular. A pesquisa está estruturada em três capítulos. No primeiro, 

“A identidade na contemporaneidade, a literatura negra: identidade, memória e negritude”, 

apresentamos conceitos, como os de identidade, literatura negra e resistência, os quais se 

revelam centrais para a abordagem da poesia de Solano Trindade. Recorremos, nesse capítulo, 

principalmente, aos estudos de Zilá Bernd, Munaga e Jorge de Lima. No segundo capítulo – 

“Uma Poesia de Resistência” –, abordaremos a vida e a obra de Solano Trindade, apresentando 

não apenas seus dados biográficos, mas os aspectos que interferiram diretamente na elaboração 

de sua poesia. No terceiro – “A força da poesia afro-brasileira e a construção da identidade” –, 

apresentamos a análise dos poemas de Solano Trindade, privilegiando a inter-relação entre os 

aspectos político-sociais e poéticos que permeiam sua poesia, marcada pela resistência e pela 

defesa da identidade negra. 

 

Palavras-chave: Literatura Negra; Poesia; Solano Trindade; Resistência; Identidade. 

 



 
 

PINTO, Isauber Maria Vieira. Poetic construction and black resistance in Solano Trindade. 

Dissertation for Master Degree in the Program of Postgraduate Studies in Literature and 

Literary Studies. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, Brasil, 2017, 59 p. 

 

Abstract 

The present study aims to analyze the writing of Solano Trindade, highlighting how his poems 

point to the movements of black resistance, which is also evident in terms of poetic 

construction. As an intellectual and artist of the first half of the twentieth century, but still 

unknown in academic studies, Solano Trindade has a production that reconfigures the trajectory 

and memory of Afro-Brazilians, interfering in the ways of thinking of society and intervening 

in systems of production, especially in Brazilian cultural standards. Centered on his production, 

this research selects the poems "Sou Negro", "Conversa", "Quem tá gemendo?", "Negros", 

"Zumbi" and "Velho atabaque", which are part of the work O poeta do povo published in São 

Paulo by Ediouro and Editora Segmento, in 2008. This selection privileges in the poems the 

representation of the black identity, the poetic persona, the resistance and the desire for political 

and social change. It is considered the hypothesis that Solano Trindade's aesthetic is evidenced 

by the description of a "poetic persona" that identifies with the other, through the unveiling of 

black identity, and the aesthetic resistance. His poetry points to the importance of the 

interrelationship between black literature and African myth, singing, capoeira, maracatu and 

gestural memory, revealing the syncretism between poetry and popular culture. The research is 

structured in three chapters. In the first one, "Identity in the contemporary world, black 

literature: identity, memory and negritude", we present concepts such as identity, black 

literature and resistance, which are central to Solano Trindade's poetry approach. In this chapter, 

we focus mainly on the studies of Zilá Bend, Munaga and Jorge de Lima. In the second chapter 

– "A Poetry of Resistance" – we will approach the life and work of Solano Trindade, presenting 

not only his biographical data, but the aspects that directly interfered in the elaboration of his 

poetry. In the third one, "The strength of Afro-Brazilian poetry and the construction of identity", 

we present the analysis of Solano Trindade's poems, evidencing the interrelationship between 

the political-social and poetic aspects that permeate his poetry, marked by resistance and for 

the defense of black identity. 

 

Keywords: Black Literature; Poetry; Solano Trindade; Resistance; Identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetiva analisar a escrita de Solano Trindade, destacando como seus 

poemas apontam para os movimentos de resistência negra, o que também se evidencia em sua 

construção poética. 

Solano Trindade, um intelectual e artista da primeira metade do século XX, possui uma 

produção que reconfigurou a trajetória e a memória dos afro-brasileiros. É considerado um 

exemplo de mediação cultural no diálogo que estabelece com sua própria história, tanto nos 

textos que produziu quanto nas atividades culturais que organizava – ao interferir nas formas 

de pensar da sociedade e intervir nos sistemas de produção de valores, notadamente nos padrões 

culturais brasileiros. 

Solano Trindade foi poeta, escritor, teatrólogo, ator, pintor e pesquisador de tradições 

populares, nascido em 24 de julho de 1908, no Recife, e falecido em 19 de fevereiro de 1974, 

no Rio de Janeiro. Ciente de que tinha a missão não só de fazer poesia, mas de atuar como 

intelectual que buscava atuar na vida sociocultural de seu tempo, participou de uma série de 

atividades dos movimentos negros e da cultura brasileira, desde a década de 1930.  

Além de idealizar e organizar, com Gilberto Freyre, os dois primeiros congressos afro-

brasileiros, realizados em 1934 no Recife, participou da fundação do Centro Cultural Afro-

Brasileiro e da Frente Negra Pernambucana, em 1936; do Teatro Experimental do Negro, com 

Abdias do Nascimento, em 1945; e do Teatro Popular Brasileiro, com Edilson Carneiro.  

Presença constante em antologias de poetas afro-brasileiros, incansável pesquisador da 

pesquisa popular e negra, publicou: Poemas Negros (1936), Poemas de uma vida simples 

(1944), Seis tempos de poesias (1958) e Cantares do meu povo (1961). Intelectual ativo, fazia 

de seu trabalho uma possibilidade de construção de um país menos desigual. 

Segundo Oswaldo de Camargo (1987, p. 79), de todos os escritores negros ligados à 

coletividade negra, Solano Trindade foi quem deixou presença mais forte. Seus escritos também 

eram lidos e elogiados por intelectuais canônicos, como Roger Bastide, Nestor de Holanda, 

Sérgio Milliet, Otto Maria Carpeaux, José Louzeiro e Carlos Drummond Andrade. 

A obra de Solano Trindade, intitulada Cantares ao meu povo (1961), faz parte da 

tiragem de quinhentos exemplares separada da edição normal e destinada aos assinantes. 

A coletânea Solano Trindade: o poeta do povo (2008), organizada por Raquel Trindade, 

encontra-se dividida em quatro partes: “Poemas sobre negro”, “Poemas de cunho político-

social”, “Poemas de amor” e “Poemas sobre a vida do poeta”. Percebe-se, pelos títulos, a 
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provável dificuldade do organizador para definir que poema – entre os publicados até a década 

de 1960 – colocar em cada parte. 

Uma primeira observação dessa divisão temática nos sugere a preocupação do poeta 

com a poesia, as mulheres, a fome, o amor, o racismo, a cultura popular e a história dos negros 

no Brasil, e estabelece o percurso de uma produção que pode ser lida como enriquecimento 

para a constituição do discurso de afrodescendência brasileira1. 

Esta pesquisa elege como principais objetos de investigação os poemas “Negros”, 

“Conversa”, “Sou Negro” “Quem tá gemendo?”, “Zumbi” e “Velho atabaque”, que fazem parte 

da obra O poeta do povo, publicado em São Paulo pela Ediouro e Editora Segmento, em 2008. 

Esse recorte privilegia, nos poemas, a representação da identidade negra, o eu lírico, a 

resistência e o desejo de mudança político-social. 

Percebe-se, na estética de Solano Trindade, a descrição de um “eu lírico” que se 

identifica com o outro, por meio do desvelamento da identidade negra, sob o viés estético de 

resistência. Sua poesia aponta para a importância da inter-relação da literatura negra com o mito 

africano, o canto, a capoeira, o maracatu e a memória gestual, revelando o sincretismo entre a 

poesia e a cultura popular.  

É justamente essa inter-relação entre o multiculturalismo e o poeta lutador que 

almejamos identificar em sua produção poética, atentando simultaneamente para os vieses 

artístico e político-social que se evidenciam em termos de resistência e identidade cultural em 

sua poesia. Pretendemos, ainda, demonstrar as contribuições da obra de Solano Trindade para 

a literatura negra, bem como a importância da memória pessoal e coletiva do negro desativada 

pelas leis políticas. 

Dessa forma, a pesquisa objetiva contribuir tanto para os escassos estudos a respeito do 

autor, ainda pouco conhecido na literatura brasileira, quanto para os estudos sobre a literatura 

negra. Embora seja visto por Zilá Bernd como maior destaque das poesias negras das Américas, 

poucos são os estudos apresentados sobre Solano Trindade que resgatam sua obra poética, bem 

como a relação de sua obra com o que se denomina literatura negra. 

                                                           
1 No poema “Sou negro”, de 1961, antes mesmo de Zumbi tornar-se o símbolo das lutas afrodescendentes, o poeta 

se identifica com a história de Palmares e também com os malês. Na composição, ao desrespeitar a forma rígida 

cronológica para compor a árvore genealógica, contempla os ancestrais fazendo combinações do Sol, da África, 

da capoeira, de instrumentos musicais, das danças e das armas para buscar uma modalidade de identidade que 

destaca os aspectos divertidos e guerreiros das culturas africanas. 
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A análise aqui proposta centra-se na relação entre três pontos: linguagem, poesia e 

natureza, por ser esse tripé considerado essencial na análise dos poemas de Solano, 

especialmente pelo fato de que a linguagem poética e prosaica de sua produção destaca e se 

encontra com a música, com o ritmo dos atabaques e da terra “Mãe-África”. 

Para a realização de nosso intento, estruturamos a pesquisa em três capítulos. No 

primeiro, intitulado “A literatura negra: identidade e negritude”, apresentamos conceitos, como 

os de identidade, memória, literatura negra e resistência, os quais se revelam centrais para a 

abordagem da poesia de Solano Trindade. Recorremos, nesse capítulo, aos estudos de Zilá 

Bernd, Munanga, Jorge de Lima, entre outros. 

No segundo capítulo – “Uma Poesia de Resistência” –, abordaremos a vida e a obra de 

Solano Trindade, um autor que, apesar de sua relevância, permanece desconhecido nos estudos 

literários brasileiros. Nesse item, mais do que apresentar os dados biográficos, a perspectiva é 

enfatizar os aspectos que interferiram diretamente na elaboração de sua poesia, assim como 

apresentar o panorama literário em que se insere o poeta. 

No terceiro capítulo – “A poesia de Solano Trindade e a identidade afro-brasileira” –, 

apresentamos a análise dos poemas de Solano Trindade, privilegiando, como já destacado, a 

inter-relação entre os aspectos político-sociais e poéticos que permeiam sua poesia, marcada 

pela resistência e pela defesa da identidade negra. 
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1. A LITERATURA NEGRA: IDENTIDADE E NEGRITUDE 

 

Para discorrer sobre a escrita negra na consciência poética de Solano Trindade, antes, é 

preciso reconhecer a importância das memórias pessoal e coletiva como possibilidade de firmar 

a identidade, e a resistência enquanto discurso literário, identificando-se o sujeito-poeta em 

posição de resistência ao discurso dominante. Diante disso, a discussão de conceitos como 

memória, identidade e negritude torna-se essencial. 

 

1.1 A construção da identidade 

 

Nos dias atuais, no âmbito social, a questão acerca da identidade é bastante discutida. 

Os processos sociais, econômicos, políticos e culturais, referenciados nas sociedades modernas, 

impactam as referências conferidas aos indivíduos, afetando a estabilidade e gerando o que se 

denomina de crise de identidade. 

Existe grande dificuldade em conceituar o que se denomina por identidade, devido “às 

velhas identidades”, que, por tanto tempo, estabilizaram o mundo social, conferindo aos sujeitos 

uma configuração unificada, e que estão, agora, em declínio. Essa desestabilização confere 

inconsistência, deslocamento e até a fragmentação do sujeito. 

Para compreender as mudanças que ocorrem na sociedade em termos identitários, torna-

se necessário contextualizar esse conceito. Stuart Hall (2014) propõe uma possível 

contextualização, apresentando três concepções distintas de sujeito: a) sujeito do Iluminismo, 

b) sujeito sociológico e c) sujeito pós-moderno.  

De forma breve, podemos afirmar que, na concepção iluminista, o “eu” apresenta uma 

espécie de identidade fixa, sem possibilidade de mudanças – o sujeito já a possui desde o 

nascimento –, a qual permite o desenvolvimento de suas capacidades e permanece imutável ao 

longo da vida.  

A concepção de sujeito sociológico surge do crescimento da forma complexa do mundo 

moderno e de sua relação com o sujeito. Diferentemente do iluminista, o sujeito sociológico 

não se revela como suficiente nem autônomo, mas formado a partir da convivência com outras 

pessoas consideradas importantes para ele, havendo, ainda, a contribuição dos valores, dos 

símbolos e dos sentidos presentes onde ele habitar. Assim, a identidade é constituída por meio 

da interação entre o “eu” e a sociedade, sendo modificada de acordo com os espaços culturais 

em que o ser humano convive. 
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Já a conceituação do sujeito pós-moderno consiste em perceber que o sujeito, que antes 

acreditava possuir uma identidade unificada e estável, sente-se fragmentado por possuir não 

mais uma identidade única, mas algumas identidades com distorções, como afirma Hall: 

 

A convivência de identidades que nascem prontas, bem como aquelas que necessitam 

de um processo interativo [...] percebe-se um colapso, pelas mudanças consideradas 

estruturais e institucionais, tornando-se cada vez mais indecisa, variável e conflitiva. 

(HALL, 2014, p. 20). 

 

A principal distinção entre “sociedades tradicionais” e “sociedades modernas” 

apresenta-se nas mudanças rápidas e permanentes. Antony Giddenes (apud HALL, 2014) 

argumenta que, nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 

porque contêm e perpetuam as experiências de gerações. Qualquer atividade ou experiência 

necessita da tradição como meio para lidar com o tempo e o espaço. 

Outro aspecto que merece destaque sobre a identidade na pós-modernidade considerada 

tardia refere-se à “globalização” e ao impacto apresentado sobre a identidade cultural. A 

modernidade não é definida apenas em convivências com mudanças rápidas e contínuas, mas 

por experiências vividas, avaliadas e reformuladas através das informações recebidas e das 

práticas, que são alteradas pelo caráter humano. 

Diante de tantos conceitos, surgem os questionamentos: o que está acontecendo com a 

identidade cultural na modernidade tardia? Como as identidades nacionais estão sendo afetadas 

ou deslocadas pelo processo de globalização? 

Para Hall (2014), as nações modernas, em sua maioria, são formadas por culturas 

separadas que só se tornaram unificadas por meio de conquistas violentas. Como observa Ernest 

Renan, esse começo violento nas origens das nações modernas, tem, primeiro, de ser 

“esquecido” antes que se comece a forjar lealdade, com uma identidade nacional mais 

unificada, mais homogênea (RENNAN apud HALL, 2014).  

A etnia é uma das formas de unificá-la e de restaurá-la como expressão de cultura 

subjacente de “um único povo”, fazendo referência às tradições, ao sentimento de lugar, à 

religião e aos costumes. Entretanto, o uso da etnia de forma “fundacional” no mundo moderno, 

acaba sendo um mito. A Europa Ocidental consiste num exemplo que demonstra não haver 

qualquer nação que seja formada por um único povo, uma única etnia, uma única cultura. As 

nações modernas são todas híbridas. 

As paisagens políticas do mundo moderno são fraturas de forma crescente, seja por 

identificações rivais e deslocantes, advindas dos movimentos da “identidade dominante” de 
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cada classe, ou pelo surgimento de novas identidades pelo pertencimento a novos movimentos 

sociais, como as lutas negras, o movimento de libertação nacional, o feminismo, os movimentos 

antinucleares entre outros. 

Em se tratando do medo, a questão torna-se ainda mais complexa, a partir do contexto 

histórico do sujeito, da saída de sua pátria, sendo visto como mercadoria, seguindo para locais 

eleitos pela vantagem econômica de seus colonizadores. 

Em relação a essas especificidades que dizem respeito à identidade, é válido observar 

que, no Brasil, devido ao processo de escravidão, a estigmatização da população negra 

consolida-se tendo como elementos básicos muitos preconceitos nascidos e desenvolvidos de 

acordo com a cor da pele. É o que se percebe ao longo da história do povo brasileiro: o negro 

passou a ser reconhecido por códigos que definem e justificam sua presença, impedindo-o de 

alcançar de fato a integração na sociedade.  

Ainda que a cor da pele seja esmaecida, continua o mito recorrente da harmonia social, 

articulado a um sistema de relações em que ser negro ainda é uma forma de despersonalização 

de acordo com as ideias escravocratas. 

Para o fundador da Sociedade Etnológica, William Frederic (apud COHEN, 1981), a 

distinção mais marcante entre as raças está na formação da cabeça bem como nos traços do 

rosto. O caráter e a forma humana não só a definem como também a determinam.  Segundo o 

autor, traços morfológicos, como cabelo crespo e pele escura, estavam fadados à inferioridade; 

enquanto nariz afilado e pele clara seriam atributos dos povos mais elevados. Jamais uma nação 

formada por sujeitos de pele negra, cabelos crespos, olhos esbugalhados, nariz achatado e lábios 

grossos chegaria espontaneamente à civilização. Pescoço, nariz, pernas, dedos e órgãos sexuais 

do negro foram analisados e considerados provas de sua diminuição intelectual, moral, social, 

política etc. 

Os europeus, convencidos de sua superioridade, esbanjavam desprezo ao mundo negro, 

mesmo sabendo de suas riquezas. O fato de a mão de obra escrava ser barata permitia o 

fortalecimento das necessidades econômicas europeias, o que Munanga (2014) vem afirmar 

como “novas técnicas ao plano social, o binômio senhor escravizado”.  

Com o início da colonização no século XV e com a África menos desenvolvida do que 

a Europa em tecnologia e indústria de guerra, surge um quantitativo humano apropriado para o 

trabalho e ainda caracterizado pelo mínimo de gastos e riscos aos americanos. Assim, formou-

se uma sociedade econômica de tráfico moderno dos escravos negros antes da aparição da 

máquina (Revolução Industrial). Essa nova relação entre o homem e a máquina manifestou-se 

no plano social com o binômio senhor-escravizados. 



16 
 

A história antiga do negro foi ignorada pelo povo europeu por meio da sustentação de 

teorias que patenteavam a justificativa e a legitimação sobre as características físicas e morais 

do negro, justamente no período em que a ciência se torna objeto de cultuação. A teorização da 

inferioridade racial contribuiu bastante para ocultar os objetivos econômicos e imperialistas do 

sistema colonial. 

A concretização desses comportamentos auxiliou na construção desse retrato. Uma por 

uma, as qualidades são retiradas do negro. Além do afogamento coletivo, a liberdade vital é 

negada. O negro é deixado à margem da história, nunca considerado sujeito, sempre objeto.  

Dessa forma, o negro termina perdendo o hábito de qualquer atitude ativa, até mesmo 

de reclamar. Sua cidadania é contestada e sufocada, perdendo, também, a esperança de ver seu 

filho tornar-se um cidadão: “Negro torna-se, então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado 

de uma mentalidade pré-lógica [...]. A opinião ocidental cristalizara-se e admitia de antemão a 

verdade revelada negro = humanidade inferior” (MUNANGA, 2014, p. 20). 

No século XVIII, com o Iluminismo, esperava-se corrigir a imagem negativa que se 

tinha do negro. Embora tenham sido conquistados grandes avanços na área da Ciência para a 

humanidade, o negro continuou, no entanto, refém da humanidade, como relata Munanga: 

 

O caráter distintivo da raça negra na sua totalidade é a cor, mas há outros detalhes, 

como os traços do rosto, os cabelos, o odor do corpo, os costumes etc., que 

complementam essa distinção [...]. Na escala das sociedades humanas, os negros 

ocupam a mesma posição que o lapão e o samoiedo. São, como eles, rudes, 

supersticiosos e estúpidos (MUNANGA, 2014, p. 20). 

 

Efetuou-se, no plano psicológico europeu, a utilização de muitos recursos para 

consolidar a dominação, dentre eles a conversão do negro ao cristianismo. A contribuição que 

a evangelização prestou constitui um grande saldo positivo para os colonizadores por destruir 

os valores espirituais dos negros. Desconsiderando sua sabedoria ancestral, “os missionários 

executaram verdadeira caça aos feiticeiros, aos bruxos e aos artistas. Muitos objetos de arte e 

da cultura material foram confiscados pela força” (MUNANGA, 2014). 

Diante de tanta segregação, subsiste a pergunta: qual/quais saídas restaram para o 

colonizado? Uma delas foi a busca do embranquecimento. Os negros que tinham status 

tentaram parecer-se ao máximo com o branco, para, em contrapartida, requerer dele o 

reconhecimento de parceria entre as cores da pele. Dessa forma, os negros com poderes 

aquisitivos utilizavam a segregação pelo fato de terem posses, reproduziam aos negros a mesma 

postura utilizada pelos brancos, permitindo, assim, a desestabilidade cultural.  
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Embora tenha havido essa tentativa de “libertação” ligada ao colonizador, destaca-se o 

complexo do sentimento de culpa, da vergonha ao ódio de si próprio. Mesmo assim, o negro 

vai vestir-se como europeu, alimentar-se e assimilar a língua colonizadora, permitindo uma 

desestabilidade cultural. 

 Pensar a identidade negra implica, também, refletir acerca do conceito de memória. A 

memória apresenta-se como um lugar onde são guardadas as experiências construídas a partir 

de vivências, lembradas como espaço em que “nos refugiamos todas as vezes que remontamos 

para buscar então uma certa imagem, a encosta de nossa vida passada” (BERGSON, 1999, p. 

88). 

A obra Memória Coletiva (1999), do sociólogo francês Maurice Halbwachs, representa 

um marco nesse campo de estudos. Para ele, a memória se constitui a partir das relações 

articuladas pelos indivíduos em determinada sociedade; se constrói por meio das inter-relações 

constituídas nos grupos familiares, escolares e de trabalho. Ao tentarmos recordar lembranças 

de convivências, podemos encontrar a certificação dos outros, como refere Paul Ricouer sobre 

a questão, visto ser “no caminho da recordação e do reconhecimento que nos deparamos com a 

memória dos outros” (RICOUER, 2007, p. 131). 

Halbwachs (1999) afirma que as lembranças são construídas por meio da convivência 

entre atores sociais. Nesse processo, a identidade passa a ser compreendida como resultante 

desse estágio, haja vista que a socialização do indivíduo projeta ou identifica lembranças 

vividas ou herdadas. É através da coletividade que o indivíduo se encontra, dado que “em 

realidade nunca estamos sós. Não é necessário que os outros homens estejam lá, que se 

distingam materialmente de nós; porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de 

pessoas que não se confundem” (HALBWACHS, 1990, p. 26). Ou seja, a construção da 

memória se dá na vida em sociedade.   

Ao articular as questões da memória e da negritude, podemos afirmar que os relatos 

sobre a imagem do negro, nos quais se reforça o discurso de este não ser visto como gente, são 

fortalecidos pelo testemunho dos que participam do grupo, cujos membros têm em comum o 

fato de serem negros, a contribuição na construção socioeconômica e cultural, a força no plantio 

da cana e do algodão, no trançar dos cabeços, nos movimentos das danças de terreiro e na 

desenvoltura do samba. 

 

As mais notáveis dentre essas lembranças são aquelas de lugares visitados em comum. 

Elas oferecem a oportunidade privilegiada de se recolocar em pensamento em tal ou 

tal grupo. Do papel do testemunho dos outros na recordação da lembrança passa-se 

assim gradativamente aos papéis das lembranças que temos enquanto membro de um 

grupo; elas exigem de nós um deslocamento de ponto de vista do qual somos 
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eminentemente capazes. Temos assim, acesso a acontecimentos reconstruídos para 

nós por outros que não nós. (RICOEUR, 2007, p. 131). 

 

É possível identificar que todos tenham em comum a dureza no trabalho, os castigos 

físicos, a moradia em terreiros. Percebe-se que todos os negros deram sua contribuição, porém, 

a nenhum foi dado algum tipo de reconhecimento. Esse grau de afinidade torna o grupo cada 

vez mais próximo de seus membros. Em relação a essa relação de proximidade, Ricouer explica: 

 

Os próximos, essas pessoas que contam para nós e para as quais contamos, estão 

situados numa faixa de variação das distâncias na relação entre si e os outros. Variação 

de distância, mas também variação nas modalidades ativas e passivas dos jogos de 

distanciamento e de aproximação que fazem da proximidade uma relação dinâmica 

constantemente em movimento: tornar-se próxima, sentir-se próximo (RICOEUR, 

2007, p. 14). 

 

O sentir negro é sentir-se parte de um grupo. Fernandes (2008, p. 5) salienta que são 

vários os fatores que auxiliam o processo de pertencimento. Nesse contexto, “há toda uma gama 

de aspectos a serem considerados nesses processos”. Assim, “podemos citar a cultura, os 

costumes, as simbologias entre outros [...]. Dessa forma, pode-se compreender a identidade 

como um processo de construção social dotado de fontes de significados e das experiências de 

um povo”. 

 

Revela-se, pois, que a identidade de uma pessoa ou grupo pode ser relativa à de outras 

pessoas ou grupos e o orgulho de conquistar uma forte identidade pode significar uma 

emancipação interior da identidade de um grupo mais dominante como o da “maioria 

compacta” (ERIKSON apud FERNANDES, 2008, p. 25). 

 

A partir deste olhar, são oferecidas possibilidades para que possamos compreender o 

processo de formação da identidade numa visão psicossocial, como a identidade é processada 

por meio de ajustes no mundo interior da pessoa e daquilo que lhe é externo, ou seja, o social 

dando permissão a localizar-se num espaço em que está envolvido. 

 

1.2  Negritude 

 

O vocábulo negritude surge pela primeira vez na década de 1930, em Cahier D’ur 

Aupays natal, de Aimê Cesaire, despertando grandes e apaixonadas discussões. A maioria delas 

revelam, no entanto, um elemento comum: a negritude, condição examinada por diversos 

estudiosos, confere diferentes abordagens ao assunto, não chegando a um “denominador 

comum”, e só aconteceu devido à colonização e à escravidão ocorridas no continente africano. 
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Conforme ressalta Munanga (1988), a negritude é “interpretada como movimento ideológico 

ou como formação mitológica”.  

As questões que levaram ao aparecimento da negritude são: a) as condições históricas 

que provocaram o surgimento da noção de negritude; b) a imposição de valores culturais da 

metrópole e a tentativa de obrigar os países colonizados; c) a recusa por parte do negro ao 

embranquecimento cultural e o retorno ao passado africano; d) a construção de um discurso 

próprio. 

Conforme Maria Carrilho (1976, p. 50), a negritude pode ser vista sob dois aspectos: o 

cultural e o político. No primeiro, a autora destaca a expressão do movimento atravessado por 

sua veia artística até os dias atuais. Já no campo político, apresenta-se, em boa parte, daqueles 

recebidos por movimentos, destacando a de Senghor, que se torna chefe de estado e 

instrumentaliza politicamente a negritude. Para alguns críticos, a negritude senghoriana teria 

servido às intenções neocoloniais.  

Durante muito tempo foi negado um papel à África na história dos povos. Quando 

destacada, na maioria das vezes, era vista apenas pelo erótico e pelo primitivo. Isso mostra-se 

com clareza quando da ocupação efetiva da África pela Europa no século XIX, na tentativa de 

desarticular suas antigas instituições políticas. Com a tarefa de levar o africano ao patamar de 

civilização dos outros homens, os colonizadores se apresentavam como missionários, com a 

intenção de ludibriá-los.  

Maria Carrilho, em Sociologia da negritude (1976), explica que a ideia de 

pertencimento à raça negra só foi possível após o contato com os europeus e a percepção de 

que aos negros era imposto um sistema hierárquico exterior a partir da cor da pele. Ou seja, a 

negritude é uma forma de consciência posterior, que se tornou presente no povo africano e 

durante e a partir do processo de colonização. 

Os africanos que estudavam na Europa na primeira década do século XX sofriam as 

consequências de um processo educacional voltado à cultura ocidental de sua identidade étnico-

cultural. A diferença de sua identidade étnico-cultural fez com que eles iniciassem uma luta 

pela independência não apenas política, mas que se apresentasse em todos os espaços da vida, 

principalmente o espaço cultural. 

Leo Frobenius, cientista alemão, em 1996, escreveu sobre a existência real de uma 

civilização africana, caracterizada pela existência real, pelo que o negro mesmo é, e a isso 

intitulou de estilo africano, denominado como expressão de seu ser. Essa forma de manifestação 

dá-se por meio de gestos de todos os povos negros, nas artes plásticas, na dança, nas crenças 
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religiosas e nas suas formas sociais. Desenvolve, dessa forma, a ideia de que uma África com 

negros bárbaros era uma invenção. 

Para os defensores da negritude, o ponto de convergência entre América e Europa foi 

muito importante. Embora reaparecesse amputada em sua dimensão histórica e apesar de terem 

seus pés e mãos atados às amarras coloniais, os negros já tinham o que questionar nas discussões 

que animaram o Quartier Latin, na década de 1930, em debates políticos e literários, quando 

lhes foi dito que não tinham civilização e que nada traziam à história do mundo. Eles tinham o 

que responder, começando pelas raízes da África, os tantãs, as danças, enfim, tudo o que podia 

ser expresso.  

As décadas de 1920 e 1930 foram marcadas por movimento de negros pela “crescente 

valorização do homem e na luta pela igualdade de direitos com os brancos” (LARANJEIRA, 

2010, p. 26). Destaca-se, no Renascimento Negro Norte-Americano – Black Renaissance, 

Harlem Renaissence ou New Negro –, por exemplo, o sociólogo e escritor W.E.B. Du Bois, 

considerado o pai da negritude, e, no Brasil, Zumbi, como referência quilombola.  

Para Césaire (2000), a negritude é o simples reconhecimento de ser negro, de sua 

trajetória, de sua cultura, da aceitação de seu destino, que pode ser redefinido em três palavras: 

identidade, fidelidade e solidariedade. 

Na década de 1930, assinala-se o movimento Frente Negra, extinto pelo Estado Novo 

no Governo de Getúlio Vargas. Vale destacar, no período, a formação da chamada impressa 

negra, como representação de uma das frentes da luta do negro no movimento de recuperação 

da memória negra.  

Jornais como O Clarim e A voz da Raça, A Liberdade, Menelick, entre outros, são 

publicações que nos apresentam a visão de um período específico na vida da população negra. 

Nelas, eram destacadas atividades culturais e locais de distração, havendo também a denúncia 

do racismo, publicação de textos literários ou discursos e referências do mundo negro da época, 

dentre outras ações.  

Com a instituição do Golpe Militar de 1964, que proibia qualquer tipo de organização 

de classe social ou racial no Brasil, observa-se um retrocesso nesse tipo de manifestação, e 

somente a partir de 1978, com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU) e outros 

grupos de resistência negra, novos espaços são abertos para o debate representativo da 

população afro-brasileira.  

Conforme afirma Bastide (1983), a negritude não consiste numa afirmação puramente 

científica, sendo, assim, quase impossível defini-la de outra forma que não seja situando-a nos 

seus diversos contextos. A negritude é algo além do protesto negro, pois se manifesta como 
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possibilidade de desalienar não somente as populações negras, “mas todos aqueles extratos 

populacionais que de uma maneira ou de outra se sentem oprimidos e/ou marginalizados pelo 

sistema dominante em qualquer parte” (MOURA, 1983, p. 100).  

Além da busca pela identidade cultural e da ação política, o foco principal da negritude 

baseia-se no repúdio ao ódio e na busca de diálogo com outros povos e culturas, objetivando a 

construção daquilo que Senghor chamou de civilização do universal, na qual a perspectiva é a 

constituição de um lugar em que todos poderão encontrar seu espaço. 

 

1.3 A literatura negra e a resistência  

 

Nos anos de 1930, conforme já mencionamos, torna-se evidente uma discussão que tem 

como objeto central a questão da negritude, momento em que o negro resolve falar de sua 

identidade negra, trazendo as cicatrizes de sua história e conseguindo fazer dela uma arte, por 

meio de uma produção literária identitária e de resistência, que recebe a denominação de 

literatura negra. 

De forma geral, o termo negritude refere-se ao pertencimento à raça negra, e é 

considerado uma tomada de consciência, o assumir de uma posição de querer-ser-negro, 

caracterizada na intuição de uma objetividade.  

Zilá Bernd chama de negritude a competência de um fazer historicizado não baseado na 

marca étnica, mas na discriminação e no preconceito social. No entanto, esse tipo de literatura 

não interessa ao mercado editorial. Conforme destaca: 

 

Nesta medida podemos dizer que houve negritude desde que os primeiros escravos se 

rebelaram e deram início aos movimentos conhecidos por marronnge no Caribe, a 

cimmarronage na américa hispânica, e o quilombismo, no Brasil, iniciado logo após 

a chegada dos primeiros negros da América (BERND, 1984, p. 127). 

 

Essa identidade coletiva/cultural libertadora dos grilhões da escravidão e da 

discriminável/social integra-se na pós-diáspora, quando o negro sai de sua terra, trazendo 

consigo as referências de sua ancestralidade, sendo obrigados a adaptar-se a outros povos de 

costumes e valores diferentes. Segundo Bernd (1984, p. 127), “Césare pode afirmar que 

enquanto houver negros, haverá negritude, pois não consigo conceber nenhum negro que possa 

virar as costas a seus valores fundamentais”. 

A intenção de abordar a temática de negritude pretende, aqui, dar ênfase à situação dos 

negros na sociedade e à influência na literatura negra. Muitos outros, ao contrário, optaram por 

substituir o termo de representação dos movimentos negros com o objetivo de ressaltar menos 
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a cor e mais a diáspora para a dispersão do negro pelo mundo, gerando a desordem cultural 

decorrente do processo de saída de seu território. 

Cabe destacar a importância da literatura em comunicar ideias, sentimentos, valores, 

como linguagem de produção criativa. Por trabalhar a palavra, ela não tem as mesmas atenções 

da mídia conferidas à música e às artes plásticas. Por se aproximar mais de uma arte utilitária, 

a literatura, independentemente de ser negra ou branca, acaba por privilegiar os “cânones” e 

deixar à margem grandes obras da contemporaneidade.  

Nesse aspecto, Marcos Siscar destaca um dos problemas da perda do prestígio da 

literatura: 

Uma das questões mais decisivas dos estudos literários frequentemente deixada à 

margem de sua disciplinaridade, é o problema da ‘perda de prestigio’ 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). 

 

Alguns estudiosos, dentre eles Domício Proença Filho (2004), propõem a adoção de 

critérios específicos para a avaliação da literatura produzida pelos negros e afrodescendentes. 

De acordo com Proença Filho, o sintagma admite dois posicionamentos, o que de certa forma 

acaba provocando uma fragmentação nos estudos literários e perpetuando o preconceito. 

 

Nesses espaços de sutileza, mesmo uma designação aparentemente valorizadora, 

como literatura negra, de presença tranquila na área 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). 

 

A literatura reitera que a discriminação existe, pois o tempo de escravidão é repensado 

tanto na prosa quanto na poesia. Na literatura negra, o autor tanto se confunde com a obra que 

esta acaba por se confundir com a própria existência. 

Zila Bernd (1988) afirma que a literatura negra surge com a tentativa de preencher 

vazios criados pela perda de identidade que o negro sofreu e afirma que 

 

[...] 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 

evidência textual cuja consistência é dada pelo surgimento de um eu enunciador que 

se quer negro (BERND, 1988, p. 20). 

 

É válido ressaltar que, junto às ideias dos teóricos Glissant, Bernd, Munanga, Bosi, Hall, 

Eliade e Lévi-Strauss, almejamos demonstrar que a qualidade da poesia de Solano Trindade 
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não se limita à desmitificação do seu caráter puramente ideológico muitas vezes inferido pela 

crítica, mas também à renovação das formas tradicionais de que o poeta se apropriou. 

Bernd (1988) esclarece ainda que a literatura negra está envolvida com a literatura 

ocidental, de preferência norte-americana, francesa, portuguesa e a de seus colonizados. E que 

o escritor negro no Brasil encontra-se muito desvinculado das questões africanas. A partir do 

momento em que ele escreve, usa padrões latinos e europeus, herdados da cultura ocidental. 

Dessa forma, é demonstrado que a realidade brasileira estaria mais próxima da norte-americana. 

 

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 nos dos símbolos, pelo empenho em resgatar uma memória negra 

esquecida legitimam uma escrita negra vocacionada a proceder a desconstrução do 

mundo nomeado pelo branco e a erigir sua própria cosmogonia (BERND, 1988, p. 

22).  

 

Em Introdução à literatura negra, Zilá Bernd (1988) cita o poema de Luiz Gama, 

“Quem sou eu”? (Bodarrada), do volume Trovas Burlescas (1861), no qual percebe-se que traz 

à baila a questão da identidade negra, por destacar o orgulho por uma ancestralidade africana, 

e destacar a experiência compartilhada, que só poderia ser escrita por um negro. 

 

Luis Gama, mestiço, filho de pai português e mãe negra, foi vendido pelo próprio pai, 

aos 10 anos de idade. Para Bernd, Gama representa um caso especial de ‘negritude 

antes do tempo’, na literatura brasileira do século XIX. Ficou conhecido pelo poema 

satírico ‘Quem sou eu?’, popularmente nomeado como (Bodarrada). Neste sentido, 

Luís Gama pode ser considerado o precursor da negritude no Brasil (FERREIRA, 

1988, p. 44). 

 

 

Com O Canto do Cysne Preto (1927), o autor Lino Guedes também apresenta os olhos 

voltados para a comunidade negra, ao contrário de outros poetas, como Castro Alves e Cruz e 

Sousa, que, apesar de trazerem grande contribuição para essa literatura, segundo Bernd (1988), 

escreveram sobre o negro, mas não para o negro propriamente dito. Essa é uma das razões 

pelas quais ele figura entre os precursores do movimento literário negro brasileiro. 

Contudo, à sua maneira, o autor do O Canto do Cysne Preto foi também inovador por 

deixar emergir no discurso poético um eu que se assume como negro, pretendendo ser a voz 

dos homens invisíveis de sua comunidade, que, embora não sendo mais escravos, permaneciam 

ainda fora do poder. Após 28 anos de sua morte, eis que surge um fato novo importante, de 

matriz textual para os poetas posteriores, ansiosos por expressar através da poesia o processo 

de tomada de consciência de sua condição negra. 
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São considerados, de acordo com Zilá Bernd (1988), os precursores da literatura negra, 

no Brasil, aqueles que centrariam suas obras na causa do negro, na luta por sua indiscutível 

afirmação cultural na realidade brasileira, levantando a bandeira de denúncia e da ruptura, 

revelando suas dores e trazendo o resgate do mito e a proximidade cultural com a África, 

buscando um reforço incondicional. São eles: Domingos Calda Barbosa, Luís Gama, Lima 

Barreto, Lino Guedes e Solano Trindade. Outros autores, considerados como “guias” da 

produção literária, embora apareçam de forma modesta na controvérsia, são Castro Alves, Cruz 

e Sousa e Machado de Assis. Para Bernd, eles seriam fundadores de uma literatura em busca de 

nova visão no ideário brasileiro. 

 

 [...] uma literatura cujos valores fundadores repousam sobre a república com 

contratos de fala e de escrituras ditados pelo mundo branco e sobre a busca de uma 

nova expressão dentro do contexto literário brasileiro [...] surge como uma tentativa 

de preencher vazios 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 sua cultura dominante foi ideal de grande maioria dos negros brasileiros 

(BERND, 1988, p. 22). 

 

O que percebemos é que a literatura negra não deixa de ser alicerçada nos conceitos da 

literatura, com base nos estudos da arte literária do Brasil, bem como nos demais centros 

ocidentais, seja ela feita por negros ou por descendentes de negros. 

Desse modo, a poesia trindadiana nasce e vai se misturando a esses movimentos, 

mostrando a crise de identidade gerada pelas ideologias racistas da época. Nas palavras de 

Bakhtin (2006, p. 364), o próprio autor e seus contemporâneos avaliam, antes de tudo, aquilo 

que está mais próximo de seu cotidiano. Por isso, torna-se necessário, para subsidiar este projeto 

de pesquisa, investigar a trajetória poética/bibliográfica de Solano Trindade. 
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2.  UMA POESIA DE RESISTÊNCIA 

 

2.1 Literatura negra no Brasil  

 

Na produção literária enquanto campo específico, a literatura afro-brasileira, ainda que 

existente, latente desde os primeiros momentos do Brasil-estado-colonizado, foi encarada por 

aqueles que não pertenciam à classe considerada de pele clara do poder como coisa, sem 

destaque artístico e valor cultural. As diversas formas de ser, viver e conviver dos imigrantes 

de várias nações africanas nunca foram vistas como formas múltiplas e diferentes, por mais que 

tenham servido para orientar os donos de escravos, objetivando nunca manter no mesmo local 

escravizados de locais e línguas parecidas. Desde os primeiros momentos, tornou-se popular a 

possibilidade de existência, no Brasil, de um discurso que tentava uniformizar e ao mesmo 

tempo ratificar a inexistência da diversidade cultural dos africanos, ressignificando os 

elementos culturais dos diversos povos e culturas num produto denominado brasileiro. Esse 

modelo de pensar o Brasil será exatamente o que vai se estabelecer como verdade sem 

questionamento, cuja síntese será verificada nas palavras de Darcy Ribeiro (1995). 

 

A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão lusitana 

da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos 

índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, como um renovo 

mutante, remarcado de características próprias, mas atado genesicamente à matriz 

portuguesa, cujas potencialidades insuspeitadas de ser e de crescer só aqui se 

realizariam plenamente. (RIBEIRO, 1995 p. 20). 

 

A definição sintetizada do povo-nação, de que não queremos abrir mão, não somente 

esconde o processo brutal de negociação, a dinâmica de trocas culturais entre negros, brancos 

e índios, bem como produz a destruição da memória cultural dos povos negros (e indígenas). O 

conceito brasileiro, da maneira como está estruturado, não permite saber as diferenças claras 

entre as formas como africanos e europeus participaram do povoamento das terras, agora 

chamadas brasileiras. Por outro lado, a coisificação dos africanos, a partir da cor da pele – preta 

–, passou a servir de luta em toda e qualquer produção artística dos homens considerados de 

cor, nos termos de Azevedo (1975), como se verifica em vários textos que tentam discutir a 

existência da literatura afro-brasileira.  

 Azevedo (1975), em A possibilidade de uma literatura afro-brasileira, mesmo 

admitindo a existência de diversos estudos que legitimam o representante “da arte negra e do 

homem de cor”, uns populares, outros eruditos, argumenta que as literaturas têm em comum as 

manifestações estéticas brancas, entendidas como uma expressão autêntica da literatura 
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brasileira regional. Admite-se que haja um conjunto de textos tidos como de valor literário, mas 

não é possível para o autor pensar esses textos qualificando-os como afro-brasileiros.  

 Para o autor, o primeiro problema está na fala de que no Brasil não há padronização da 

população étnica (africana/luso/indígena/brasileira), portanto, não seria possível afirmar que, 

em terras brasileiras tenha se manifestado uma civilização africana, mas, sim, uma sociedade 

cultural (simbólica) brasileira.  

 

Nenhum investigador encontrou no Brasil grupos de população, minorias ou isoladas 

culturais que tentam a rigor em modo permanente e acentuado, algumas configurações 

idiossincráticas como seria a “afro-brasileira”, capaz por isto, de manifestar-se em 

uma literatura particular. (AZEVEDO, 1975, p. 96). 

 

A condição necessária que justificaria a sobrevivência da civilização africana seria a 

manifestação literária dos afro-descendentes. Destaca-se, dessa maneira, que somente os povos 

nos modos europeus fossem capazes de produzir literatura. A fórmula baseada nas teorias 

racistas retira do cenário literário brasileiro os grupos de africanos, escravizados ou não, que 

produziram literatura na época colonial/imperial. Essas culturas não poderiam ser autônomas 

nos termos nacionalistas (europeus), porque a condição de escravizados impedia a eles ter e 

assumir posição de poder e controlar suas próprias organizações e instituições, assim como sua 

condição de vida os obrigava a estar em constantes negociações e trocas culturais, como própria 

ao convívio de populares diversos.  

Para que o autor ganhasse o direito de ser estudado como pertencente à literatura afro-

brasileira, fazia-se necessário que seus escritos tivessem caráter abolicionista e se dedicassem 

aos dramas e defesa de sua raça; ou que se fizesse defensor de uma nação ainda que utópica, de 

um sentimento de negritude. A acusação de arte não engajada feita a vários autores que figuram 

fora do cânone é uma estratégia particular característica do poder de uma estrutura cultural 

branca, que exclui a possibilidade de manifestação literária de pessoas em que a arte não tenha 

sido legitimada no discurso oficial do branco.  

Considerando toda a diversidade das histórias pré-coloniais dos povos da África e toda 

a complexidade das expressões coloniais, questiona-se sobre como estabelecer ou afirmar que 

alguém é africano no Brasil. Como estabelecer padrões para dizer que alguém é 

afrodescendente? Percebe-se que a opção mais comum é adotar o critério distinto da cor da 

pele, já que, no Brasil, a cor da pele se sobrepõe às condições e origens. Apesar de ser um 

critério estruturalmente frágil, uma vez que a motivação para a arte e para a produção literária 

nem sempre tem razões práticas. Além disso, diversos autores pertencentes ao cânone literário 
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brasileiro tiveram suas origens ou cor não declaradas para poderem ser aceitos na sociedade 

racista, a exemplo de Machado de Assis. 

Fica evidente a posição do contemporâneo de Castro Alves (1847-1971), alcunhado pela 

crítica literária o Poeta dos Escravos no período pré-abolicionista, Luís Gama, que não 

alcançou, como seu contemporâneo baiano, a consagração, mas restou esquecido. No entanto, 

seu poema satírico “Trovas Burlescas” funciona como um verdadeiro divisor de águas na 

literatura brasileira, na medida em que fundamenta uma linha de indagação sobre a identidade, 

a qual será trilhada até hoje pela poesia negra no Brasil. Luís Gama reverte o esquema 

tradicional, destronando as elites e propondo a abolição das diferentes classes, ligadas à raça e 

à cor da pele.  

Sobre ele assim se refere Sílvio Romero, na História da Literatura Brasileira (1980, 

s.p): “Eu disse uma vez que a escravidão nacional nunca havia produzido um Terêncio, um 

Epíteto ou sequer um Espártaco. Há agora uma exceção a fazer: a escravidão entre nós produziu 

Luís Gama, que teve muito de Terêncio, de Epíteto e de Espártaco”. 

Vale destacar a poesia de Cruz e Sousa, por demarcar um período pós- abolicionista, e 

caracterizada por uma tomada de consciência da situação de preconceito e discriminação, que 

transparece no tecido poético principalmente no universo implícito do simbolismo e do não-

dito. São legíveis a denúncia, mais nos vazios e nas evocações do texto do que na construção 

dos poemas. Considerados seus livros mais conhecidos (Missal e Broquéis) – desse que foi o 

maior poeta simbolista brasileiro –, sua obra atingiu tal nível de excelência, que o coloca em pé 

de igualdade com os maiores poetas da literatura universal, como Rimbaud, Baudelaire e 

Mallarmé. Não se pode apontar exemplo de um eu-lírico reivindicando sua negritude, porém, 

isso não quer dizer que a questão do grau de consciência negra de Cruz e Sousa esteja encerrada.  

A análise do seu poema “Emparedado”, por exemplo, revela, pela primeira vez na poesia 

brasileira, uma postura crítica face à preconceituosa sociedade da época, feita por um negro que 

assume sua condição de negro emparedado no mundo branco. 

Na realidade, o poeta sente-se oprimido entre quatro paredes; a primeira pelo egoísmo 

e pelos preconceitos; a segunda pela ciência e pelas críticas, a terceira pelos desrespeitos e pela 

intolerância, sendo, a última, pela imbecilidade e pela ignorância. Percebe-se, tanto em sua 

época como nos dias atuais, ao som desses oito elementos, como se constrói o triste cenário da 

discriminação e do isolamento, na tentativa de impedir ao negro o acesso à plena realização 

individual e sobretudo artística. Sua indignação contra os que não querem reconhecer sua 

produção poética por “uma questão banal da química do pigmento” o leva a questionamentos 

que o inserem na perspectiva do pensamento moderno e antropológico da atualidade.  
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Há que se lembrar também 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 cisne preto, com os olhos voltados para a comunidade negra e contrariando muitos 

poetas de sua época. 

No período em que o machismo era referência na literatura brasileira, eis que surge 

Maria Firmina dos Reis, maranhense, considerada uma das primeiras intelectuais e romancista 

brasileira. Autora do romance abolicionista Úrsula, publicado em 1959, teve participação em 

vários jornais literários, tais como Verdadeira Marmota, Seminário Maranhense, O Domingo, 

O País, Pacotilha e Federalista, entre outros, revelando atuação marcante como mulher de 

letras e cidadã voltada para o amparo aos humildes. Fundou a primeira escola mista gratuita do 

país, sendo responsável inclusive pela composição de um hino em louvor à abolição da 

escravatura. 

A obra de Maria Firmina do Reis destaca-se pelo pioneirismo e o livro Úrsula supera o 

padrão da época ao tocar na questão racial como um problema para o país. Ao contrário do tom 

ufanista que marca o nacionalismo patriótico presente na maioria dos escritores da época, do 

qual são exemplos as obras de José de Alencar e Gonçalves Dias, Maria Firmina articula de 

forma crítica as ações do enredo, de modo a destacar os personagens negros e a condenar 

explicitamente a escravidão. Em lugar de colocar o senhor de escravo como herói, faz dele um 

vilão.  

O negro não é apenas colocado na trama em pé de igualdade frente ao rico Cavaleiro; 

mais que isso, ele é “base de comparação” para que o leitor avalie o valor do herói branco, ou 

seja, no discurso do narrador onisciente, parâmetro de elevação moral, bem como em relação à 

viagem no porão do navio negreiro: 

 

Meteram-me a mim e a mais de trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro 

no estreito e infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos, e de falta 

absoluta de tudo quanto é necessário à vida passamos nessa sepultura até que 

abordamos as praias brasileiras. [...] vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros 

à falta de ar, de alimento e de água. [...] é horrível pensar que criaturas humanas tratem 

seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura 

asfixiados e famintos. (REIS, 2009, p. 117). 

 

Vale ressaltar que essa é a primeira vez que o porão do navio negreiro aparece na 

literatura brasileira. Por mais que nossos escritores românticos combatessem a escravidão antes 

de 1959, nenhum deles trouxe para seus leitores detalhes do tráfico sequer próximo dos 

descritos em Úrsula. Além disso, o romance de Maria Firmina dos Reis inova também por 

representar pioneiramente em nossas letras a África e os modos de vida africanos, humanizando 
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o escravizado ao mesmo tempo em que aponta a desumanidade do branco que transforma seres 

humanos em mercadoria. 

Na poesia, ressalta-se também a ambiguidade de querer aproximar os valores esteticos 

do “mundo do branco”, lamentando ao mesmo tempo as perdas dos valores negros, refletindo 

não só a dificuldade do artista negro do Brasil como em toda forma de amar. 

Esse dilaceramento entre os dois mundos transparece na poesia, conectando os autores 

a partir da decada de 1960, fortalecido por raízes africanas, de um lado, e pela presença em solo 

americano, de outro. O eu do poeta, com o do personagem Damião do romance de Josué 

Montelo, os tambores de São Luís, ao mesmo tempo em que ao entrar em contato com a cultura 

ocidental, sente-se por ela fascinado, não deixa de ouvir no fundo de sua consciência o som dos 

tantãs, e lembra-lhe as tradições culturais africanas, ligadas à sua infância. Esse apelo ancestral 

permite uma maior importância quando o poeta sente que embora dominando as técnicas do 

fazer literario do “mundo branco”, não é inteiramente aceito nesse mundo. Uma sensação de 

estranhamento dele se apodera, levando a resgatar o caminho de volta às origens de 

rememoração de riquezas de mitos ligado a saberes traduzidosconsevardos nas americas por 

escravos e seus descendentes. 

Entre os escritores que foram influenciados pela cultura negra, temos Antônio Olinto. 

Em sua novela A casa de água, descreve um vasto quadro de vida e de costumes dos 

descendentes dos escravos que voltaram para a África: a ação segue três gerações, no Brasil, na 

Nigéria e em Daomé.  

No Brasil, destacam-se os poetas Geraldo de Melo Mourão, “poeta maldito” do Ceará, 

Carlos Drummond de Andrade, Manoel Bandeira, Cassiano Ricardo e Lima Barreto.  

Também Mário de Andrade, mulato de São Paulo, merece referência por ter 

desempenhado um papel de destaque na Semana de Arte Moderna que realizou em São Paulo 

em 1922. Lá vieram à tona tímidas e pioneiras referências à importância das culturas negra e 

africana no desenvolvimento das artes. Jorge Amado, o escritor brasileiro cuja obra tem sido 

traduzida para muitas obras estrangeiras, nos apresenta, em sua obra, vasta exposição de 

caracteres pretos e mulatos, que são termos de suas narrações. É lamentável, porém, que a 

glorificação do mestiço manifestada em seus livros sirva para reforçar a teoria do 

“branqueamento” do nosso povo. 

Deve-se observar que as instituições foram criadas dentro das necessidades e das 

condições de escravidão, do desejo de liberdade, de luta contra a discriminação, do desejo de 

se fazer gente, de usufruir respeito. A arte, certamente, emergiu como elemento revisitado 

dentro dessas instituições criadas na escravidão (limitada por todas as adversidades próprias 
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das condições de exclusão). A literatura afro-brasileira foi se constituindo por diversos meios e 

variadas formas, com estilos e nuanças próprios e motivações distintas. Essa literatura, muitas 

vezes, foi mais divulgada do que igualada, em função da multiplicidade de valores culturais à 

qual os descendentes de africanos estiveram expostos em suas relações diárias, seja por causa 

das origens, seja pelas condições de vida distintas. 

Assim, se quisermos romper com essa forma eurocêntrica de conceber a literatura 

brasileira, “não basta romper com o senso comum vulgar, nem o senso comum douto na sua 

forma corrente; é necessário romper com os instrumentos de ruptura, que anulam a própria 

experiência contra qual se constituíram” (BOURDIEU, 1989, p. 48).  

A tarefa de construção que se coloca a esse respeito não se reduziria a um conceito em 

particular do que é literatura afro-brasileira, mas do que se tem por literatura no Brasil; e não é 

uma tarefa simples de ser realizada. A participação na cultura torna-se difícil, assim como a 

percepção da realidade subjacente, de normas e valores que mantêm e justificam a manutenção 

do conceito eurocêntrico do que é literatura. Observa-se não somente normas e valores 

naturalizados que qualificam a literatura brasileira, mas também o preconceito sobre as formas 

ditas como não literatura literária. Faz-se necessário discutir as teorias literárias, suas verdades 

seus padrões e construir novas verdades, conceitos e teorias, como nos sugere Elias & Scotson 

(2000): 

 

[...] as teorias contribuem para construção da realidade social e para iluminar as 

formas mais gerais da verdade social. Ou seja, elas moldam nossa maneira de ver a 

realidade, ao mesmo tempo, que criam uma realidade específica condicionada por tais 

parâmetros e conceitos” (ELIAS & SCOTSON, 2000, s.p).  

 

Socialmente, não basta negar a existência de uma diferente raça, para que todos passem 

a tratar uns aos outros de forma que a cor não destaque influência nas decisões cotidiana, ainda 

que se tenha a percepção do problema da classificação diferenciada e hierárquica baseada nas 

questões de classe. Fato é que o critério econômico é influenciado por outro mecanismo, 

principalmente pela cor da pele. Em outras palavras, no Brasil não se pode escapar do 

paradigma conceitual de identidade brasileira gestada nos padrões do escravismo e do racismo, 

cuja a cor da pele é uma das suas expressões. Assim, “quem é definido pela cor de sua pele 

também se utiliza dos mesmos critérios para diferenciar” (DAMATA, 1997, s.n), critérios que 

se estabelecem na escala hierárquica, utilizando-se das mesmas formas de jugo para quem não 

é da sua cor.  
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Surge, então, o questionamento: Literatura tem cor? Acreditamos que sim. Porque cor, 

remete à identidade, logo, a valores que, de uma forma ou de outra, se fazem presentes na 

linguagem em que nasce o texto. Nesse sentido, a literatura afro-brasileira estrutura-se como 

expressão de um lugar discursivo, construído por um mundo historicamente identificado à 

trajetória vivida entre nós, africanos escravizados e seus descendentes. Para muitos, essa 

identificação nasce do existir que leva ao ser negro. Os traços apresentados de negritude, 

negrícia ou negrura do texto seriam oriundos do que Conceição Evaristo chama de 

“escrevivência”, ou seja, uma atitude – e uma prática – que coloca a experiência como motivo 

e motor da produção literária.  

Assim, o suplemento “afro”, quando acrescentado ao texto do escritor negro brasileiro, 

ganha densidade crítica a partir da existência desse ponto de vista em destaque – 

afroidentificado –, seja na poesia ou na ficção. Essa perspectiva permite escrever o negro de 

modo distinto daquele que predominou na literatura brasileira canônica. E a configuração desse 

diferencial passa pelo trabalho com a linguagem a fim de submeter imagens e escudos 

cristalizados. É considerada uma escuta de formas distintas, ou seja, busca dizer-se negro até 

para afirmar o antes, negado. Esse aspecto também revela o projeto de ampliação do público 

leitor afro-brasileiro.  

Um grande ícone, desponta com Carolina Maria de Jesus, catadora de papéis nas ruas 

da cidade de São Paulo, sua única fonte de renda. O cotidiano do “quarto de despejo” era 

registrado nos cadernos que a escritora recolhia do lixo e que transformou nos “Diários de um 

Favelado”, tendo sido ela “descoberta” pelo jornalista Áudalio Dantas, na década de 1960. A 

publicação de “Quarto de Despejo” deu-se em 1960 com uma tiragem recorde de 30 mil 

exemplares na primeira edição. Na segunda edição, mais de 100 mil livros vendidos. Foi 

traduzido para 13 idiomas e vendido para mais de 40 países. Entre outros livros que foram 

publicados, destacamos: Casa de alvenaria (1961); Pedaços de Fome (1963), Provérbios 

(1963), Diário de Bitita (1986), sendo o último em publicação póstuma.  

A partir da segunda metade do século XX, e mais fortemente nos anos de 1980, a 

literatura brasileira destaca um quadro de progressivo esgotamento e superação do projeto 

modernista, em especial dos ímpetos de negação do passado e de celebração da brasilidade 

fundada na mestiçagem. Esta, representada a partir de um olhar distanciado do outro, negro ou 

indígena, mais do que isso, faz saltar aos olhos o vazio marcado pela ausência de um projeto 

unificador, que reúna as mais diferentes formas de expressão em torno, como, por exemplo, da 

afirmação de um espírito nacional uno, em contraponto à diversidade cultural que nos 

caracteriza. Embora em grande medida os valores estéticos carregados no ocidente e 
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canonizados no “Alto Modernismo”, podem ser exemplificados na produção de Guimarães 

Rosa e Clarice Lispector, ou no que Flora Sussekind classifica como “escrita do eu” – a marca, 

a poesia dos remanescentes da “geração mimeógrafo” dos anos 1970. Entre esses, destacam-se 

Francisco Alvin, Paulo Henrique Brito ou, ainda, escritos que buscam “narrar a nação”, como 

Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro, em que é clara a inexistência do clima 

de movimento e mesmo da geração que marcou a recepção pela vanguarda histórica do século 

XX. 

Resulta daí a procura de projetos que tenha como destaque a busca de afirmação de 

parcelas minoritárias diante do poder cultural. Nesse contexto, ganha corpo a produção literária 

dos afrodescendentes. A partir da década de 1970, escritores negros se organizaram em 

coletivos, a exemplo dos grupos Gens, na Bahia, Negrícia, no Rio de Janeiro, Palmares, em 

Porto Alegre e Quilombhoje, em São Paulo, que buscam a construção de uma literatura baseada 

no combate, no racismo e na afirmação dos valores culturais desses segmentos historicamente 

à margem da cidadania. Conforme destaca o poema “Quilombhoje” de Lourdes Teodoro: 

 

Penetra calmamente nas ruas mais distantes. 

Lá estão as emoções que precisam ser escritas 

Convive com teu povo antes de fazê-lo ter. 

Espera que cada um que se desnude, se rebele 

Com seu poder de vida  

Seu poder de palavra 

[...] (TEODORO, s.p, s.d). 

 

Os versos da poetisa, de forma intencionalmente pragmática, contrapõem pela paródia 

o projeto modernista expresso por Carlos Drummond de Andrade, no clássico “Procura de 

Poesia”, publicado em A rosa do povo (1971). Nele, Drummond desdenha os versos sobre 

acontecimentos, sentimentos, lembranças, cidade e natureza. Aconselha desfazer os homens em 

sociedades e lança a arte engajada, adotada paradoxalmente no mesmo livro, para ensinar 

“penetra surdamente no reino das palavras/lá estão os poemas que esperam ser escritos” 

(ANDRADE, 1971 p. 76-77). 

Lourdes Teodoro demonstra seu inconformismo com o dogma da arte pela arte – 

implícita na ênfase vanguardista da linguagem –, ao propor o encontro do poeta com seu povo. 

E condena a apropriação puramente folclórica de linguagem e de termos populares apresentados 

pelos modernistas: “Convive com teu povo antes de fazê-lo teu” afirma, para em seguida 

reiterar: “Engravide tua palavra com a fome do teu povo/Oxigene tua palavra com a coragem 

do teu povo”. Assim, a escrita dos afro-brasileiros, busca marcar posição, ao mesmo tempo em 
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que dialoga com as demandas sociais e políticas do Movimento Negro em seus diversos 

matizes.  

No alvorecer do século XXI, a literatura afro-brasileira passa por um período de 

destaque em relação a descobertas, que permitem a ampliação de seu corpus, na poesia e na 

prosa, paralelamente ao discurso em prol de sua consolidação acadêmica enquanto campo 

específico de produção literária – distinto, mas em constante diálogo com a literatura brasileira. 

Enquanto muitos ainda questionam se a literatura afro-brasileira realmente existe, a cada dia a 

pesquisa nos aponta para o destaque dessa escrita: ela tanto é contemporânea como também se 

estende a Domingos Caldas Barbosa, no século XVIII; tanto é realizada nos grandes centros 

urbanos como pode ser verificada na produção regional de muitos poetas e ficcionistas. Nesse 

caso, destaca-se por exemplo, o escritor maranhense José do Nascimento de Moraes, autor, 

entre outros, do romance Vencidos e degenerados (1915), que tem início em 13 de maio de 

1888 e se estende pelas décadas seguintes a fim de narrar a permanência das condições de vida 

derivadas da escravatura. Assim, essa literatura não só existe como se faz presente nos espaços 

e tempos históricos de nossa constituição enquanto povo; não só existe como é múltipla e 

diversa. 

A produção de escritores que assumem, desde a década de 1980, seu pertencimento 

enquanto sujeito vinculados a uma etnicidade afrodescendente, cresce em volume e começa a 

ocupar espaço no âmbito cultural, ao mesmo tempo em que as demandas do Movimento Negro 

se espalham e adquirem visibilidade institucional. Dessa forma, amplia-se, mas não na mesma 

intensidade, a reflexão acadêmica voltada para esses escritores que, ao longo do século XX, 

foram objeto quase que exclusivo de pesquisadores estrangeiros, como Bastide, Sayers, 

Rabassa e Brookshaw. 

O trabalho fértil de poetas e prosadores articulados em organizações e movimentos 

contribuiu de forma positiva para o cenário da literatura afro-brasileira, como o Quilombhoje, 

de São Paulo, que se juntaria a grupos de escritores de Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, 

entre outras capitais. É a partir da grande busca pela ampliação de seus horizontes que a 

literatura brasileira consegue legitimidade crescente, tanto em cursos de graduação e pós-

graduação específicos e em universidades públicas e privadas, quanto no meio editorial. A série 

Cadernos Negros, por exemplo, ultrapassou três décadas de publicação ininterrupta, e um 

romance voltado para o resgate da história não oficial dos escravizados e suas formas de 

resistência, como Um defeito de cor, de Diana Maria Gonçalves (2016), foi publicado por uma 

editora de destaque, sendo consagrado vencedor do Prêmio Casa de las Américas. 
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Para ampliar a reflexão crítica e dotá-la de instrumentos mais preciosos de atuação, 

Duarte (2014 p. 20) avalia o “estado da arte” em dois instrumentos: os conceitos de literatura 

negra e de literatura afro-brasileira, propiciando a construção de operadores teóricos. A 

publicação dos Cadernos contribui para a configuração discursiva de um conceito de literatura 

negra. Desde 1978, a série mantém uma produção marcada pelo protesto contra o racismo, tanto 

na prosa quanto na poesia, configurando a linha da tradição militante vinculada ao movimento 

negro. O tema negro distingue-se, nessa perspectiva, enquanto individualidade e coletividade, 

memória cultural e inserção social, privilegiando a busca de um público afrodescendente a partir 

da formalização de uma linguagem que denuncia o estereótipo como agente discursivo da 

discriminação. De acordo com Ironildes Rodrigues, um dos mais destacados intelectuais da 

geração anterior ao Quilombhoje, em depoimento a Luísa Lobo, 

   

A literatura negra é aquela desenvolvida por autor negro ou mulato que escreve sob 

sua raça dentro do significado do que é ser negro, da cor negra, de forma assumida, 

discutindo os problemas que a concernem: religião, sociedade, racismo. Ele tem que 

se assumir como negro. (RODRIGUES apud LOBO, 2007, p. 266). 

 

Os Cadernos Negros pouco se distanciaram dessa proposta marcante ao longo de sua 

existência – que se transformou em uma marca registrada – e que terminou por afastá-los de 

uma linha menos empenhada em se tratando de uma militância, como por exemplo, a dos poetas 

Edmilson de Almeida Pereira e Ronald Augusto, de prosadores como Muniz Sodré, Nei Lopez, 

Joel Rufino dos Santos ou, no campo de escritas infantojuvenis, Julio Emilio Braz, Rogério 

Andrade Barbosa e o próprio Joel Rufino dos Santos, além de Heloisa Pires de Lima e alguns 

contemporâneos. 

Se retrocedemos à primeira metade do século XX, não podemos descartar a tradição do 

negrismo modernista, de que são exemplos, Jorge de Lima, Raul Bopp, Menotti Del Pichia, 

Cassiano Ricardo ou os escritores do grupo mineiro Leite Criôlo, entre outros. E, nesse caso, 

não temos como comparar sua produção à escrita de Cuti, Miriam Alves ou Conceição Evaristo: 

o que existiria de semelhante, sobre qualquer ângulo de abordagem, entre Ponciá Vicêncio e a 

Negra Fulô? Sob o ponto de vista que retrata a perspectiva dos Poemas negros (1947), de Jorge 

de Lima, observa-se que é bem outro, externo e folclórico, seguindo a linha que Oswald de 

Andrade cognominou de “macumba para turista”. E por mais que “Urucungo”, de Raul Bopp, 

aproxime-se do ritmo e das entonações pertencentes a uma oralidade afro-brasileira, não há 

como negar que a literatura negra desses autores é outra. 
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Embora reconheça as divergências e dificuldades para o estabelecimento de uma 

“estética negra”, já que não existe uma “estratégia branca” (1988, p. 13), ao final, conclui 

Benedita Damasceno que “há sensíveis diferenças entre uma poesia negra escrita por 

afrodescendentes e a escrita por brancos” (1988, p. 125). 

Domício Proença Filho, cioso das limitações do critério temático, busca uma solução 

que vise conciliar as duas vertentes e propõe um duplo sentido para o termo: 

 

A luz dessas observações, será negra, em sentido restrito, uma literatura feita por 

negros ou descendentes assumidos de negros, e, como tal, reveladora de visões de 

mundo, de ideologias atávicas, sociais e históricas, se caracteriza por uma certa 

especificidade, ligada a um intuito claro de singularização cultural.  

Lato sensu, será a arte literária feita por quem quer que seja, desde que reveladora de 

dimensões peculiares aos negros ou aos descendentes de negros. (PROENÇA FILHO, 

1988, p. 78, grifos do autor).  

 

O crítico quer ressaltar que, no primeiro caso, tem-se “o negro como sujeito numa 

atitude compromissada” e, no segundo, “a condição de negro como objeto, numa visão 

distorcida”. Dessa forma, o conceito comportaria tanto a “literatura do negro” quanto “a 

literatura sobre o negro”, (1988 p. 159). Vale destacar que tal dicotomia prejudica a 

operacionalidade do conceito, tanto o texto comprometido em resgatar a dignidade social e 

cultural dos afrodescendentes quanto o seu oposto – a produção descompromissada, para ficar 

nos termos de Proença Filho, voltada muitas vezes para o erotismo e a reprodução de 

estereótipos ligados à semântica do preconceito.  

Os trabalhos de Zilá Bernd (1988) compartilham a posição conciliadora de Proença 

Filho. Sua obra intitulada Introdução à literatura negra analisa, como vimos, tanto o discurso 

“do negro” quanto aquele “sobre o negro”, e, a fim de ressaltar suas diferenças, destaca as 

poesias de Castro Alves e Jorge de Lima, contrapondo-as à de Luiz Gama e Lino Guedes. Com 

isso, emprega o critério temático ao mesmo tempo em que o revitaliza. Centrado na poesia, o 

estudo estabelece as leis “fundamentais” da literatura negra, a saber a “reversão dos valores”, 

com o estabelecimento de “uma nova ordem simbólica” oposta aos sentidos hegemônicos, à 

“construção da epopeia negra”, e sobretudo, à “emergência de um eu enunciador”: 

 

A montagem da poesia negra faz-se a partir da (re)conquista da posição de sujeito da 

enunciação, fato que viabiliza a reescrita da História do ponto de vista do negro. 

Edificando-se como espaço privilegiado da manifestação da subjetividade, o poema 

negro reflete o trânsito da alienação à conscientização. (BERND, 1988, p. 14). 

 

Nesse sentido, o conceito de literatura negra associa-se à existência, no Brasil, por um 

texto em que convergem o modo negro de ver e de sentir o mundo, demonstrado por um 
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discurso caracterizado, seja por meio da escolha lexical, seja pelo nível dos símbolos utilizados 

ou pelo desejo de resgatar uma memória negra esquecida, conforme afirma Bernd: 

 

A literatura negra brasileira que é negra, porque exprime a experiência comum de 

opressão e de preconceitos sofridos por um grupo, situa-se nesse mesmo espaço. A 

emergência de um sujeito enunciador que assume sua condição negra no tecido 

poético reorganiza o uso tradicional onde o negro era o outro, era objeto (conteúdo, 

tema) e não sujeito (BERND, 1988, p.14). 

  

Quem mais explicita de forma documental é Conceição Evaristo, que resgata, por seus 

textos, o estatuto da escrevivência. “Na origem da minha escrita, ouço os gritos, os chamados 

de vizinhas desbruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas, contando em voz alta umas 

para as outras as suas mazelas, assim como suas alegrais” (Evaristo 2007, p. 19). No diminuto 

espaço entre os barracos, as janelas e a proximidade entre uns e outros, estreitam-se os caminhos 

dos becos e também das vidas que ali se cruzam, fortalecendo tais experiências na memória da 

futura escritora: 

 

Creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo o que houve desde a 

infância. [...] Eu fechava os olhos fingindo de dormir e acordava todos os meus 

sentidos, do gozo ou da dor dependendo do enredo da historia. De olhos cerrados, eu 

construí as faces das minhas personagens reais e falantes. Era um jogo de escrever no 

escuro. No corpo da noite (2007, p. 19). 

 

E conclui: 

 

A nossa escrevivência não pode ser lida como historia para “ninar os da casa grande” 

e sim para encomodá-los em seus sonos injustos. (2007, p.21). 

 

 Dessa forma, a autora há de estar intimamente ligada a esse ponto de vista. Literatura é 

discursividade, a cor da pele será importante enquanto tradução textual de uma história própria 

ou coletiva. 

Pode-se considerar negra uma literatura produzida por negros ou descendentes 

assumidos de negros, reveladora de visões de mundo, de ideologias e de modo de realização, 

por certa especificidade ligada a uma intenção clara e de singularidade cultural. Já em sentido 

amplo, a arte literária é feita por quem quer que seja, desde que reveladora de dimensões 

especificas da condição do negro ou dos descendentes de negros enquanto grupo étnico 

culturalmente singularizado.  

Num caso ou no outro, a singularidade percebida num povo miscigenado como o 

brasileiro, vincula-se a elementos que não se referem à cor da epiderme, ou seja, estende-se a 
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traços ligados a aspectos míticos, sócio-históricos e ideológicos. Percebe-se que os negros e os 

descendentes de negros de todos os matizes têm mais possibilidade de carregar, no interior do 

seu psiquismo, pela força de sua ancestralidade, um potencial de mitos, de ritos, de ritmos, de 

magia, de sentimento e de história, que se abre à sensibilidade artística e a sua conversão em 

matéria literária. 

 

2.2 Literatura afro-brasileira: o lugar de Solano Trindade 

 

Francisco Solano Trindade participou de uma série de atividades dos movimentos 

negros e da cultura brasileira, desde a década de 1930, quando surgia o movimento da negritude.  

Como intelectual negro, atuou no sistema literário, no segundo tempo modernista 

brasileiro, nos anos de 1940. Seus poemas são direcionados para os sem voz, negros e pobres, 

e entrelaçam a questão racial com os problemas políticos e sociais. Na sua trajetória, vida e 

poesia não se separavam, assim como o fato de ser negro no Brasil sem esquecer a Mãe África.  

Dentre os fatos mais relevantes de seu percurso, destacamos: 

• 1934 – De Recife, organiza o primeiro 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; 

• 1944 – Publica o livro Poemas de uma Vida Simples. Funda, com Haroldo Costa, o 

Teatro Folclórico Brasileiro e o Comitê Afro-Brasileiro. No final do ano, é preso 

por causa do poema “Tem Gente com Fome”, que foi aprendido;  

• 1945 – Funda o Teatro Experimental do Negro, atuando como colaborador do teatro 

no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento; 

• 1955 – É responsável pela primeira montagem da peça “Orfeu da Conceição”, de 

Vinicius de Moraes; 

• 1958 – Publica o livro Seis Tempos de Poesia; 

• 1961 – Lança o livro Cantares ao Meu Povo, o qual tem a segunda edição, em 1981, 

pela Editora Brasiliense. Chega a Embu, hoje conhecida como Embu das Artes, 

quando a cidade mergulhava num grande processo de transformação cultural, 

período em que o Teatro Popular Brasileiro vive sua melhor fase. Hoje, o teatro 

recebe o nome de Teatro Popular Solano Trindade; 
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• 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 Realengo, 

no Rio de Janeiro, publica o livro Tem Gente com Fome e outros poemas; 

• 2001 – A Editora Cantos e Prantos, de São Paulo, reúne as obras do poeta no livro 

“O Poeta do Povo”; 

• 2011 – A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo distribui aos alunos de 

Ensino Fundamental (8ª série) o livro Poemas Ontológicos de Solano Trindade. 

 

Apesar de sua inserção na segunda fase do Modernismo Brasileiro e de sua relevância 

em nosso contexto literário, observamos que Solano Trindade não foi citado/valorizado pelos 

grandes críticos. Apenas após sua morte, revistas universitárias ligadas ao movimento negro ou 

à militância política começaram a escrever sobre o poeta, de modo que a fortuna crítica de 

Solano Trindade, bem como de outros escritores negros considerados autores da “literatura 

marginal”, é prejudicada por não ser apontada nos livros de críticos consagrados, como Alfredo 

Bosi, Antonio Candido, José Aderaldo Castelo, Massaud Moisés, entre outros. 

Para que possamos falar do poeta e da poesia, destacando a resistência e a identidade 

cultural que nela se fazem presentes, recorremos aos estudos da literatura negra a fim de 

compreender aspectos da resistência e da identidade cultural, baseando-nos no pensamento de 

Bernd (1988), para quem o negro traz suas experiências particulares, principalmente na poesia, 

em que o “eu-lírico-sou negro” se configura com a manifestação de um sujeito da enunciação, 

que-se-quer-negro, com sua vivência social, memória e identidade cultural. 

Solano Trindade demonstra o orgulho da condição racial no sentido de resistir às 

diversas formas de coerção que o negro sofre no pós-diáspora. É interessante que o leitor de 

Solano Trindade tende a ganhar a visão de resistência negra no mundo; o mundo negro é visto 

e ouvido através de poesia. Isso se faz, especialmente, por meio da presentificação do real no 

verso, o qual almeja restaurar os valores de cultura e da identidade negra na literatura brasileira.   

Na poesia de Solano Trindade o grande desafio é também a construção estética. Há a 

resistência não apenas no que concerne à questão político-social, mas também a resistência 

poética. Nesse sentido, o poeta adotava o cânone modernista, sob a influência de poetas como 

Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Ele, inclusive, trocou poesias intelectuais 

como “Tem Gente com Fome” (1994), composição que dialoga com o poema de Bandeira 

“Trem de ferro”, situação verificada também em relação à elaboração do poema “Navio 
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Negreiro”, que estabelece clara intertextualidade com Castro Alves, ao utilizar um poema 

homônimo como manifestação da identidade negra. 

É visível, na linguagem de Solano Trindade, marcas de transgressão já apresentadas pela 

Semana de Arte Moderna de 1922, seja pela vertente do “eu-lírico” que se quer negro, seja pela 

perspectiva político-social. 

Depois de sua morte, revistas universitárias ligadas ao movimento negro e/ou à 

militância política começam a escrever a respeito do poeta, bem como se defendem dissertações 

e teses nas universidades brasileiras acerca de sua produção poética.  
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3. A POESIA DE SOLANO TRINDADE E A IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA 

 

Na produção literária brasileira, observa-se, apesar da referência ao negro, o encontro 

de sua imagem marcada por preconceitos e estereótipos, construídos na tentativa de apagar sua 

representatividade cultural. As discussões ainda hoje em torno de medidas compensatórias para 

minimizar as consequências desse apagamento histórico demonstram o resultado desastroso 

dessa lógica.  

Não foram poucas as formas de violências às quais o negro foi submetido. Sua 

verdadeira humanidade foi, aos poucos, sendo substituída por imagens que se alicerçaram na 

cultura nacional com o passar do tempo. O reflexo dessas imagens transmitia as ideologias 

adotadas e cobravam do “sujeito brasileiro” uma determinada aparência, demonstrando a 

assimilação dos moldes da sociedade branca europeia. Assim sendo, Solando Trindade justifica 

a exclusão do negro, denunciado no poema “Civilização Branca”:  

 

Lincharam um homem 

entre os arranha-céus 

(li no jornal) 

procurei o crime do homem 

o crime não estava no homem  

estava na cor de sua epiderme... (TRINDADE, 1961 p. 37). 

 

Ao longo da história, a ideologia branca tentou enfraquecer a participação do negro na 

vida social. Essa é razão pela qual o poema vale-se de um vocábulo agressivo (“lincharam”) 

para apresentar a violência contra esse homem que figura no poema. 

Quando citada a “boa aparência”, constata-se o oposto da negrura da pele, dos cabelos 

pixains, do nariz achatado. Dessa forma, embora a cultura negra seja hoje tolerada, visível e 

integrada nos símbolos constitutivos da cultura nacional, a questão da “aparência” aponta para 

o fato de que os homens e as mulheres negras são “inviabilizados”, “linchados” pelos 

produtores dessa cultura. 

Diante da civilização branca, Solano reconhece que a passagem do ser “o outro” 

apagado, para um “eu” reconhecido, necessitaria o resgate da experiência histórica do ser negro. 

Contra as opressões sociais, ele usa a poesia como arma para uma construção identitária, 

mantendo um diálogo com a sociedade e se envolvendo numa produção que busca a inclusão 

das classes menos favorecidas. 

Contra a opressão de seu tempo, a palavra foi arma para Solano Trindade. No poema 

“Canto de Palmares”, ele relata uma batalha onde muitos dos seus irmãos foram mortos, mas o 
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poema, arma do eu-lírico, permaneceu. E ao constatar “meu poema é cantado através dos 

séculos / minha musa esclarece a consciência”, percebe-se ainda mais o poder da palavra que 

consegue agir na percepção, como agiu na consciência identitária dos mais jovens, como 

Ventura, Adão, Cuti e Rubí, entre outros que continuaram o canto visionário de Trindade.  

Pode-se reconhecer a resistência do escritor afro-brasileiro contra as formas de 

discriminação social através da poesia negra em que a palavra poética configura-se como arma 

contra a opressão. Na obra de Solano, existe a cobrança por um reconhecimento, na tentativa 

de viabilizar e reapresentar essa categoria marginalizada. É isso que faz exatamente a escrita 

negra: rasura a identidade mumificada pela negação, fazendo surgir um “eu” que reivindica sua 

voz e seu lugar de agente de / no processo histórico. 

Bernd afirma que a marca registrada da poesia de Solano Trindade é a “obsessão da 

reconstituição histórica” (1988, p. 89). Essa reconstituição do passado negro torna-se uma 

importante ferramenta, do ponto de vista de quem sofreu os efeitos da história, pois, ao mesmo 

tempo em que tem o propósito de ressignificar a História, confere valor àqueles de quem foram 

exigidas as mais duras experiências. Com a reconstituição do passado, esse homem passaria a 

ter um “espelho”, no qual pode ter conhecimento de sua cultura, aceitando com orgulho o 

passado africano que se perdeu com a chegada na América. 

Dessa forma, a história da escravidão não envergonha mais, ela serve como fonte de 

experiência, a partir da qual o indivíduo aprende a se enxergar como sujeito e a se reconstruir 

como homem. Assim, pode ser compreendido o reconhecimento: sou filho de escravo, fui 

violentado humana e historicamente, mas a humanização resistiu em mim e, querendo ou não, 

faço parte dessa sociedade. Em primeiro lugar, o eu poético olha para si próprio e se aceita e é 

este olhar que permite a identificação com a cultura, com a etnia e com o continente em que se 

encontra. 

Para que o negro efetivamente construa sua identidade, faz-se necessário ter 

consciência de si mesmo. Ou seja, esse processo acontece através da conscientização afro-

descendente, da conquista do poder de negar os símbolos estereotipados que foram anexados a 

sua real imagem. Na poética, é possível verificar o comprometimento do “eu” negro, assumindo 

sua própria identidade como pessoa, aceitando-se e assumindo a própria cor. 

Como uma oportunidade histórica, a poesia apresenta-se para aclamar a negritude que 

resistiu às várias formas de coerção e que, agora, incendeia-se para o mundo, consumindo as 

imagens do negro mal, submisso, primitivo, invisível. Essa apropriação do histórico na escritura 

apresenta, para o leitor, a visão, a possibilidade de uma brecha, por onde o afrodescendente 

pode atravessar e mostrar-se ao mundo, obrigar a ser visto e ouvido: a poesia. 
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Sua enunciação tem um objetivo, arrancá-lo do nada em que a opressão manteve por 

um longo tempo, testemunhar sua presença no mundo e sua verdadeira experiência da 

história. Polêmico o discurso afro-antilhano, que se propõem a restabelecer uma 

verdade até então deliberadamente abafada. (BERND, 1988, p. 29). 

 

A obra de Trindade adquire esse sentido e o eu-lírico questiona e tenta transformar o 

seu status social. É o que observamos no poema “Negros”: 

 

Negros que escravizam  

e vendem negros na África 

não são meus irmãos 

 

Negros senhores na América  

A serviço do capital 

Não são meus irmãos 

 

Negros opressores  

Em qualquer parte do mundo 

Não são meus irmãos 

 

Só os negros oprimidos 

escravizados  

em luta pela liberdade 

são meus irmãos 

 

Por estes tenho um poema 

Grande como o Nilo. (TRINDADE, 1961, p. 15). 

 

A escolha do tema negros, definido como os ideais que o poeta defendeu, é 

considerado um dos exemplos mais claros do processo de desumanização que se apresenta ao 

longo da história oficial. 

Na primeira estrofe, com uma quantidade de recursos irretocáveis, o eu lírico traz para 

sua poesia o passado, assim como os dois primeiros versos destacam os três séculos de 

escravidão na América. Vale destacar os dois verbos que indicam esse processo de exploração 

da força física do outro – “escravizam” e “vendem” – apontando os responsáveis, os próprios 

negros. Ficam patentes, já na primeira estrofe, a lucidez e o olhar do poeta quando destaca 

alguns negros como senhores de escravos; negros servindo a um sistema que, ao escravizar, 

desumanizou e transformou homens e mulheres negros em mercadoria de baixo preço para 

serem vendidos e explorados. 

Na segunda estrofe, deparamo-nos com um passado mais próximo. O colonialismo 

cede lugar a outro tipo de jugo humano, o capitalismo. Os agentes não mudam: negros. Não se 

destaca, porém, o negro operário, mas “negros senhores na América”. O que se pode perceber 

é que os próprios negros foram utilizados na mercantilização do homem, servindo à exploração 
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do trabalho. Percebe-se, dessa forma, a substituição do sistema colonial por uma continuada 

desumanização no sistema capitalista. 

Na estrofe seguinte, o poeta sai do particular para alcançar uma visão universal da 

opressão e da exploração sócio-política do trabalhador. Há, aqui, uma ligação de indivíduos 

oprimidos em qualquer parte do mundo. Mais uma vez, os opressores são alguns negros.  

Durante as três primeiras estrofes, o poeta desmitifica a visão do negro vitimizado, 

identificando o negro ao senhor, ao capitalista e ao opressor. No entanto, ao final dessas 

estrofes, a voz do eu lírico negará esses negros. “Não são meus irmãos” pode ser considerado 

um gesto de recuo aos negros que servem a várias formas de exploração. Ao final dessa estrofe, 

tem-se um registro de profunda indignação. 

O projeto de Solano Trindade baseia-se no amor sem medida pelo povo, pela vida e 

pela confiança no progresso da humanidade. Há no poema uma íntima adesão às questões 

próprias de sua época, criticando questões desumanas da vida capitalista. 

A quarta estrofe é iniciada com o advérbio “só”, com o objetivo de delimitar a relação 

com os homens negros do mundo, trabalhando, entretanto, essa relação de acordo com as 

tendências marxistas do eu lírico: “só os negros oprimidos / escravizados”, que com ele 

desfrutam do mesmo ideal, “são meus irmãos”. É notável essa identificação no uso do artigo 

“os”, com um valor afetivo, aproximando o eu lírico desses negros que compartilham o projeto 

de irmandade. Esse desejo de autoafirmação da liberdade fica claro no terceiro verso da quarta 

estrofe: “em luta pela liberdade”. 

A liberdade, tão desejada para e pelo poeta, vai além da condição de não ser mais 

escravo. A liberdade expressa no poema diz respeito ao direito de um homem livre, com sua 

identidade resgatada. Está contida no verso da quarta estrofe, a ideia manifestada na ausência 

do advérbio “não”, que deixa de existir, para dar lugar a um eu lírico que reconhece os 

oprimidos e escravizados: “São meus irmãos”. 

A negação (não são meus irmãos), encontrada ao longo do poema, torna-se necessária 

para a compreensão do processo de humanização: o espírito negador transcende à indiferença 

narcísica. Ao identificar o eu lírico, que aparece como o excluído, impõe-se na identidade 

desses desestruturados, marginalizados, descontruindo a forma física de ser visto. 

O poeta destaca, através do poema ‘‘Negros”, que é necessário visualizar identidades 

heterogêneas, a fim de vislumbrar o entre-lugar da subjetividade pós-colonial, em que ficam 

claras a permanência do outro, a falta, a perda, a não consciência dos sujeitos. O poeta explicita 

a figura afeiçoada do negro, ao apresentar em suas diferenças, o fato de ele próprio, negro, optar 

por sua subjetividade, ou seja, ele tem o livre arbítrio de escolher servir à opressão ou unir-se 
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ao negro oprimido. No poema, o eu lírico rejeita o olhar maniqueísta. Essa opção é considerada 

o caminho e o meio, a fim de que o negro se manifeste como ser humanizado, desvelando-se e 

opondo-se diante da imagem fixa estereotipada. Diante do exposto, o projeto de Solano 

Trindade concede a sua ARMA poética com caráter identitário, conforme o poema a seguir: 

 

Conversa 

- Eita negro!     Tomando cachaça 

Quem foi que disse,    Servi de amor, 

Que a gente não é gente,    Dancei no terreiro, 

Quem foi esse demente,    Pra sinhozinho, 

Se tem olhos não vê...    Apanhei surras grandes, 

       Sem mal eu fazer 

-Que foi que fizeste mano     

Pra assim sim tanto falar?   - Eita quanta coisa, 

Plantei os canaviais do nordeste   Tu tens pra contar... 

       Não conta mais nada 

- E tu mano o que fizeste?   Pra eu não chorar 

- Eu plantei algodão     

Nos campos do sul    - E tu Manoel, 

Pros homens de sangue azul   Que andaste a fazer 

Que pagavam meu trabalho,   - Eu sempre fui malandro 

Com surra de chipó-pau?   Ó tia Maria, 

     Gostava de terreiro, 

- Basta mano,     Como ninguém, 

Pra eu não chorar,    Subi para o morro, 

E tu Ana,      Fiz sambas bonitos, 

Conta-me tua vida,    Conquistei as mulatas, 

Na senzala, no terreiro    Bonitas de lá... 

             

- Eu...       - Eita, negro, 

Cantei embolada,     Quem foi que disse 

Pra sinhá dormir,    Que a gente não é gente 

Fiz tranças nela,    Quem foi esse demente. 

Pra sinhá sair,     Se tem olhos e não vê. 

       (TRINDADE,1961, p. 15). 

 

Destaca-se, no poema “Conversa”, formado por nove estrofes, a participação do negro 

na construção do país, apresentado em forma de diálogo que assim se inicia – “eita negro! / 

quem foi que disse, / Que a gente não é não é gente, / quem foi esse demente, / se tem olhos 

não vê...”. Nas sete estrofes restantes, o eu-lírico destaca uma série de tarefas desenvolvidas 

pelos negros no Brasil, desde as domésticas e diaristas, passando pela agricultura, os castigos 

sofridos, as atividades religiosas e de criação, finalizando em estrutura circular, repetindo, desta 

forma, a primeira estrofe.  

O seu conteúdo traz a memória, a discursão da importância do negro na construção da 

identidade brasileira em relação à cultura, à economia e à música. Instiga a discussão da forma 

racista que sofrem os diversos descendentes dos povos africanos. Por ser um legítimo 
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descendente de escravos, Solano faz do poema uma roda de prosa. No poema “Conversa”, as 

vozes ecoadas mostram a identificação dos envolvidos com as memórias narradas. 

É fácil perceber a manifestação da memória individual e coletiva. Os relatos 

manifestam a identidade negra reconstituída pela evocação das lembranças de cada indivíduo. 

Halbwachs (1999, p. 51) assegura que a “memória individual é um ponto de vista da memória 

coletiva”, ou seja, a percepção do olhar de um ser envolvido diretamente num processo. 

Observa, porém, que esse olhar pode ser transformado a partir do lugar em que o sujeito esteja 

e das relações que articula com os demais envolvidos. Dessa forma, é propósito realizar um 

percurso analítico sobre os aspectos semânticos do poema de Solano Trindade, encontrando 

elementos da memória individual e coletiva.  

A identificação do interlocutor, na primeira estrofe, não se apresenta por um nome, 

pois aparece apenas uma interrogação em tom de indignação, o que se saberá dele é que é negro 

e trabalhou no nordeste, no terceiro verso da segunda estrofe – “plantei canaviais no nordeste”. 

Em sua caminhada narrativa, esse “eu” destaca uma memória sua; ele não narrará as de outras 

personagens, nem irá transpor aquilo que foi vivido por outros para sua mente, mas, provocará, 

em cada indivíduo, relatos próprios. 

A memória individual – “Eu plantei algodão”, junta-se com suas lembranças vividas 

no passado, assim como às de outros membros que são chamados a fazer parte da conversa: a 

Ana – “Eu cantei embolada [...] dancei no terreiro [...] apanhei surras”, na quinta estrofe, e o 

Manoel: “Eu sempre fui malandro [...] gostava de terreiro [...] subi para o morro [...] fiz sambas 

[...] conquistei mulatas”, (oitava estrofe). As memórias foram relatadas e não transferidas de 

uma mente para outra.  Em se tratando da passagem do tempo, ainda de forma objetiva, a 

recordação ainda estará vinculada a um “eu”. As memórias apresentadas pelos interlocutores 

do poema se misturam numa atemporalidade. A mão dupla se mostra na narrativa em momentos 

presente-passado, presente-futuro. 

No verso “e tu Ana, conta-me tua vida / na senzala, no terreiro”, o momento da 

conversa acontece no presente, um aqui agora, vivido pelos interlocutores. Vale destacar que 

quando se trata da fala de memória vivida, é no passado que ela vai ser buscada, voltando ao 

eu: “servi de amor / dancei no terreiro [...], apanhei surras grandes sem mal fazer”. 

Essa memória é constituída por um lugar para serem guardadas as mais diferentes 

experiências; é formada do passado, de imagem já vividas que serão guardadas. Segundo 

Bergson (1999, p. 88), “nelas nos refugiamos todas às vezes que remontamos, para buscar então 

uma certa imagem, a encosta de nossas vidas passadas”. Nos versos 37 a 44, na oitava estrofe, 
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o eu lírico faz referência à lembrança de um passado vivido por ele; tudo recorda nas 

experiências guardadas do tempo anterior:  

 

Eu sempre fui malandro, 

Ó tia Maria, 

Gostava de terreiro, 

Como ninguém, 

Subi para o morro, 

Fiz sambas bonitos,  

Conquistei as mulatas 

Bonitas de lá. (TRINDADE, 1961, p. 41). 

 

As experiências apresentadas do eu lírico, aqui, são imagens que se voltam a um 

prazer: o gostar de terreiro, o fazer samba e a conquista das mulheres são excelentes lembranças 

vividas por eles.  

A exaltação orgulhosa de sua ancestralidade menciona importantes episódios da 

história, o sentimento de identidade com o povo africano e o sofrimento relacionado ao período 

escravagista, destacando a resistência do trabalhador negro escravizado contido nos versos do 

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 para o senhor do engenho novo 

e fundaram o primeiro Maracatu 

 

Depois meu avô brigou como um danado 

nas terras de Zumbi 

Era valente como o quê 

Na capoeira e na faca 

escreveu não leu 

o pau comeu 

Não era um pai João 

humilde e manso. 

 

Mesmo vovó  

não foi de brincadeira 

Na guerra dos Malés 

ela se destacou. 
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Na minh'alma ficou 

o samba 

o batuque 

o bamboleio 

   e o desejo de libertação... (TRINDADE, 2008, p. 42).  

 

O poema “Sou Negro” mostra a trajetória feita pelos ancestrais vindos da África e a 

forma valente da resistência, assim como do usufruto da música enquanto forma de libertação. 

No plano formal, o poema ‘‘Sou negro’’ é composto por cinco estrofes, perfazendo 27 

versos. A primeira e a segunda estrofe contêm cinco versos; a terceira, que traz o reforço da 

identidade negra, é a mais longa, contendo oito versos. A quarta estrofe, que traz a continuação 

do reforço identitário, apresenta quatro versos. A última, por seu turno, é formada por cinco 

versos e, nela, o eu-lírico presentifica a identidade resistente e de resgate da alma negra. 

O reforço do orgulho de ser negro encontra-se logo na primeira estrofe, em seu 

primeiro verso ‘‘Sou negro’’, de modo que o título e o verso inicial já se revelam como um ato 

de resistência e identidade, que serão reforçados durante todo o poema. Podemos perceber, 

nessa primeira estrofe, um traço romântico, memória do respeito à natureza e à musicalidade: 

“meus avós foram queimados, pelo sol da África / minh‘alma recebeu o batismo dos tambores 

/ atabaques, gonguês e agogôs”. 

Destaca-se, aqui, a metáfora de ser negro e a metonímia do batismo, pela musicalidade, 

numa referência ao Maracatu, considerado o dia da coroação dos reis e rainhas africanos. 

Parecem pedir licença ao orixá na afirmação de certa forma constante do som do atabaque e 

dos agogôs, como uma constante mítica na poesia trindadiana: a busca simbólica do eterno 

retorno. 

O eu lírico rememora a luta e demonstra o cuidado com a preservação da cultura, o 

que é reforçado pela musicalidade: “plantaram cana pro senhor do engenho novo / e fundaram 

o primeiro Maracatu2”. Nos oito versos livres contidos na terceira estrofe, hibridiza-se o poético 

e o prosaico, comparando-se a coragem e heroísmo de seu avô com o do herói mítico Zumbi. 

A construção dos versos remete-nos ao som do atabaque do guerreiro, com três sons agudos e 

três sons graves: “tá tá tá, tum tum tum”, mesmo som do maculelê3.                 

                                                           
2 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 no Brasil, é uma mistura 

das culturas africanas, indígenas e europeias. Surgiu em meados do século XVIII. 
3 Maculelê é uma representação teatral que conta, através da dança e do cântico, a lenda de um jovem guerreiro, 

que sozinho conseguiu defender a tribo de outra tribo. O instrumento fundamental do 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 a apresentação de Maculelê, na maioria das vezes, somente com 

o atabaque. 
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A exaltação ao herói negro continua ao estilo popularesco na quarta estrofe.  Desta 

vez, a guerreira é a avó, tendo como pano de fundo da ação a resistência na Guerra dos Malés, 

que aconteceu na cidade de Salvador (província da Bahia) entre os dias 25 e 27 de janeiro de 

1835. Nessa revolta, foram os negros islâmicos os principais personagens; conhecidos como 

negros de ganhos (alfaiates, artesãos e carpinteiros), apesar de livres, eram discriminados por 

serem negros e seguidores do islamismo. Por essas condições, encontravam muitas dificuldades 

para crescer socialmente. 

A quinta estrofe é considerada o fechamento da ideia de identidade do poema por trazer 

a presentificação do eu lírico impessoal, coletivo, que demonstra a alma negra, a cultura, a 

resistência e o poder da consciência negra, numa cadência, numa resistência gradativa. “Na 

minh’alma ficou / o samba / o batuque / o bamboleio...”. No último verso, reforça-se a 

identidade de ser / “sou negro” e o seu desejo de “libertação”, que retoma à reflexão do título 

“Sou negro”. 

Percebemos que, no poema, Solano faz de si um autorretrato; contudo, essa narrativa 

do eu lírico se mistura e mimetiza o sofrimento à causa do povo negro. No olhar de Dufrenne 

(1969, p. 90), o poema narra as aventuras do coração/espírito, ou uma obra de circunstância 

[...], “assume o valor exemplar; o homem que ela apresenta é promovido a universal”.  

No poema “Sou negro”, percebe-se, ainda, a modernidade na poesia de Solano. Isso 

porque, mesmo com a tristeza que aponta para a vertente romântica, o poema mostra-nos um 

forte apelo e influência do modernismo brasileiro da segunda fase, que tem como destaques 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, colocando em evidência 

o campo semântico, especialmente nas décadas de 1940 a 1960, considerada sua linha 

revolucionária. 

Bem ao gosto modernista, o poeta faz uso da linguagem híbrida por meio de versos 

livres e da narrativa descritiva. “Contaram-me que meus avós vieram de Loanda / como 

mercadoria de baixo preço”. Além disso, faz livre emprego da pontuação gráfica e do léxico 

popular de forma despretensiosa e trivial, pela ausência de rimas populares.  

Ainda é válido assinalar que nos versos são constantes a dissonância e a ruptura 

semântica que geram tensão, permitindo mais inquietude do que a serenidade presente no 

próprio título: “Sou negro”. Enfatiza-se, conforme podemos observar, a mediação e a 

resistência pelo viés poético – pela mediação das artes, dança e música: “Na minh’alma ficou / 

o samba / o batuque / o bamboleio / e o desejo de libertação”; a potência da voz dá ênfase às 

silabas fortes de cada palavra (assonância) samba, batuque e bamboleio. 
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Necessário se faz observar a significação gerada por meio 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 que faz uma aproximação significativa desses versos é, 

essencialmente, um convite para a percepção da performance. 

Podemos perceber, também, neste poema, a assunção do negro no âmbito da arte e nas 

ações humanas: a voz do poeta, a ação e a incitação para que o negro, o povo, e os menos 

favorecidos tornem-se sujeitos de sua própria história. “Depois meu avô brigou como um 

danado / nas terras de Zumbi” traz 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 era um pai João / humilde e manso”. 

Destarte, no poema “Sou negro”, observamos a existência de um referencial de 

identidade, a metonímia, o discurso artístico: rememoração como possibilidade de mudança e 

não de lamento. Em sua forma, figura a história e a cultura afro-brasileira, visto que diante de 

cada uma, o leitor é chamado à retomada na história e da cultura negra. Ambas recebem a 

metáfora das batidas do coração/respiração, o folego da arte nos ritmos da batucada, e os 

diferentes ritmos da fala ganham mais expressividade nas sensações despertadas por esses 

rituais que o poema apresenta – “... fundaram o primeiro maracatu / Na minh’alma ficou / o 

samba / o batuque / o bamboleio”. 

Na atitude e na expressão de citar com altivez, observa-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, destacando a 

realidade inesgotável, clamando a memória e a herança ancestral africana expressa no poema 

“Velho atabaque ”. 

Nesse poema, ressoa a busca da conquista de uma alto-determinação a efetivar-se 

dentro das condições de subdesenvolvimento e da necessidade de libertação. 

  

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... 
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Triste maracatu 

escravo vestido de rei 

Loanda distante do corpo 

e pertinho da alma 

negras sem desodorante 

com cheiro gostoso 

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 musica  

e com sua musica 

dançam os homens  

inspirados de luxúria 

e procriação 

Velho atabaque 

gerador de humanidade. (TRINDADE, 2008, p. 57). 

 

O poema “Velho atabaque” é formado por três estrofes, contendo 30 versos. A 

primeira estrofe contém 11 versos, em que de forma romântica o poeta descreve a importância 

do instrumento em sua vida, como sendo um diário. Na segunda estrofe, formada por nove 

versos, destaca a contradição entre escravo e rei. Na última estrofe, é feito o resgate do atabaque 

como madeira de lei e também surge a metonímia do choro do batuque transformado em 

música, para a diversão dos homens inspirados de luxúria e procriação. 

Percebe-se que toda a poesia de Solano Trindade é sintetizada no Velho atabaque, que 

de forma metafórica representa a sacralização das oferendas à Mãe África. Nos versos “Velho 

atabaque / madeira de lei / couro de animais / mãos negras lhe batem”, a natureza é representada 

por três pontos importantes: floresta, animais e tribos africanas, que choram a música, que 

dançam, procriam e geram humanidade. 

A sonoridade dos atabaques se mostra a geração de humanidade que constitui o círculo 

mítico da poética trindadiana, destacando as quatro amarras que prendem o couro na madeira 

do atabaque e as fitas que representam os orixás, que intervêm em sua poesia de resistência: (1) 

poema sobre o negro, condensado nos versos “quantas coisas você falou para mim / quantos 

poemas você anunciou / Quantas poesias você me inspirou”; (2)  poema de cunho político-

social em destaque nos versos “quantas poesias você me inspirou / às vezes cheio de banzo / às 

vezes com alegria / escravo vestido de rei / Loanda distante do corpo / e pertinho da alma”; (3) 

poemas de amor, condensados nos versos “gostoso como mulher / negras sem desodorantes / 

com cheiro gostoso / de mulher africana / inspirados de luxuria / e procriação”; e (4) poemas 

que resgatam a poesia e o ofício de poeta, sua vida, sua infância e suas “diamba rítmica / cachaça 
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melódica / repetição telúrica / Triste maracatu / zabumba batucando / na alma de eu...  A 

consistência da construção poética de Trindade se resume nos versos finais e conclusivos no 

poema: “Velho atabaque / gerador de humanidade”.    

Em “Velho atabaque” a poética de iniciação é a consciência poética e identitária 

representada nos elementos da natureza que formam o instrumento do batuque: a madeira, o 

couro e as mãos negras, representantes da arte que essa poética de resistência demonstra: 

“Velho atabaque – Madeira de lei – Couro de animais – Mãos negras lhe batem”. E pelo som 

do atabaque, nasce um novo homem, “cai no santo” – emoções, calor... No olhar de Vagner 

Gonçalves da Silva (1992), aqui destaca-se uma cantiga, de um toque, o orixá o incorpora, na 

cantaria e na dança como nos versos: “seu choro é a música / e com sua música / dançam os 

homens”. 

Solano Trindade é considerado o inspirador que guia a alma negra, que cria 

humanidade; seu instrumento, o atabaque, é metáfora de passagem, da iniciação, do útero da 

Mãe África, da Natureza reencarnada pela arte. O som dos atabaques parece sempre estar ao 

fundo dos poemas trindadianos em recitação, em grandes partes dos poemas analisados. A 

musicalidade é saudada pelos fiéis e o atabaque é considerado o símbolo da resistência poética, 

que se mostra como essa poesia em si mesma, “sofrida expulsa e avulsa de qualquer contexto”, 

como adoração na própria reflexão do espelho e que, segundo Bosi, só pensa em si, e fala de 

seus códigos mais secretos: “enlouquecida, faz de narciso o último deus” (BOSI, 1977 p. 143). 

 O poema que segue, intitulado “Quem tá gemendo?”, questiona a metáfora sobre o 

significado do gemido do carro de boi com o da alma negra, destacando quando e porque o 

negro geme. 

 

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 minhalma 

A alma do congo 

Do Níger da Guiné 

De toda a África enfim... 

A alma da América... 

A alma Universal... 
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Quem tá gemendo 

Negro ou carro de Boi? (TRINDADE, 1961, p. 36). 
 

O poema “Quem tá gemendo?” é formado por 16 versos livres distribuídos em três 

estrofes. A primeira estrofe contém seis versos, percebendo 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 distingue o carro de boi em relação ao negro quando o eu-lírico 

apresenta o livre arbítrio do carro de boi que geme quando quer, “o negro não, / negro geme, 

porque apanha, / apanha pra não gemer”.  

O eu-lírico sintetiza o poema, respondendo ao gemido pela metáfora da resistência, 

pela cultura, pela música e pela valorização da memória ancestral na contiguidade da terceira 

estrofe. Gemido de negro é cantiga, é identidade cultural dos tambores da África. O choro do 

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 das reticências que preparam o repique dos 

tambores/gradação do canto final, contido na terceira estrofe. Esse recurso aparece na maioria 

dos poemas de Solano Trindade, como característica da heroicidade épica de sua produção: o 

epílogo – apresentado nas considerações finais do poema – evidencia o processo de resistência 

universal. Identificamos na heroicidade épica trindadiana algumas semelhanças com a 

composição do poema épico, formado por cinco partes da epopeia tradicional: proposição, 

evocação, dedicatória, narração e epílogo. 

A terceira estrofe é constituída pelo destaque 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 África, da alma 

negra universal: “Geme na Minh’alma / A alma do Congo, do Níger, de Guiné, / de toda África 

enfim... / A alma Universal ...”.  

A quarta estrofe reforça e retoma a ideia do título, da metáfora de resistência em 

contraponto à prosopopeia do carro de boi que geme. Metáfora que reproduz o ciclo diaspórico 

presente no epílogo da terceira estrofe; da memória presentificada pelo mito do eterno 

retorno/messiânico e, portanto, diaspórico no sentido bíblico, muito comum na seara poética de 

Solano Trindade. 

Percebe-se que, nos versos desse poema, que toda a escritura da América, a escritura 

caribenha e a resistência haitiana refletem o “caos / mundo”, o que nos remete ao que o escritor 
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Édouard Glissant, justificando a crioulização da literatura como resistência a uma poética do 

desigual, por meio de uma língua universal: 

 

[...] escrever na presença de todas as línguas no mundo não significa conhecer todas 

as línguas do mundo. Significa que no contexto atual das literaturas e das relações da 

poética com o “caos /mundo”, não posso mais escrever de maneira monolíngua. 

(GLISSANT, 2005, p. 49). 

 

No poema “Zumbi”, o poeta reitera seu modo de interpretar a história, compondo um 

perfil heroico para Zumbi, eleito, no poema, símbolo mítico das lutas dos afro-brasileiros, 

síntese da história e de tantas tradições africanas, como a gameleira, a árvore sagrada do 

candoblé. 

 

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 frandosa que há 

Seus olhos hoje são lua 

Sol, estrelas á brilhar 

Seus braços são troncos de árvores 

Sua fala é vento é chuva 

É trovão, é rio, é mar 

 

(TRINDADE, 2008 p. 40). 

 

O ritimo assumido no poema é bastante marcante, com a presença das rimas internas, 

uma espécie de “brado” à liberdade. Destaca-se a força de Zumbi comparando-o a uma estrela, 

que está sempre adiante do seu tempo, servindo de guia para o grupo em marcha. 

Esse poema contém um referendo ao povo negro, quando usa as três das quatros forças 

da terra, quando compara o vento e a chuva sinalizando o que está por vir: água, elemento 

indispensável para fazer crescer e produzir sementes de mudanças. Quando se faz a analogia 

Zumbi “é trovão, é rio é mar“, sinaliza longos avisos que ecoam de forma gradativa, chamando 

através do som (poesia oralidade), convocando a juntar-se à águas dos rios de conquistas, 

chegando ao mar de liberdade. E é com essa força da terra dos homens que fazemos nascer e 

renascer novos dias. 

O resgate da resistência, nesse poema, afirma a força dos que sempre estiveram à 

margem, daqueles já conhecidos nos manuais da história, exaltando outras histórias, outros 

heróis; sua voz lírica destaca um verdadeiro compromisso social. 



54 
 

Nesse poema, Solano nomeia os escravos vencidos de Palmares como “heróis da 

epopeia”, invertendo a ordem da epopeia tradicional, os vencidos tornaram-se heróis. Como tal, 

juntam-se à glória, no cenário metafórico, textos da natureza brasileira. “Seus olhos hoje são 

lua, o Sol, estrelas a brilhar” – o poeta e a natureza são correlatos no ritual poético. 

Esses aspectos quando expostos em textos de caráter literário rompem as barreiras que 

há muito tempo foram impedimento para a produção da cultura brasileira como contribuição 

direta do negro. Situam-se nesse contexto o candomblé, o maracatu, a capoeira e a congada, 

entres outros, formas dificultadas ou interrompidas ao longo da história, sua transmissão 

familiar negra, impedida por muito tempo de se posicionar. A literatura veio, nesse sentido, 

como meio de romper uma necessidade. Os textos literários com a temática da pós-abolição 

aproximam e demonstram temas como o companheirismo, a malandragem, a sexualidade como 

experiências vivenciadas. 

Dessa forma, vale ressaltar que a escritura do negro é diferente da escritura universal 

do branco, que escreve sobre o negro, sobre o outro e não sobre si mesmo.  Percebe-se que a 

literatura branca pode imitar, porém não pode ter o nome literatura negra. 

 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 e 

extremada pelo canto.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura de seus versos deu-me confiança no poeta que é capaz 

de escrever “poeta 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. (DRUMMOND 

apud TRINDADE, 2008, p. 33). 

 

Apesar da qualidade estética de sua obra poética, Solano Trindade constitui-se, ainda 

hoje, como um nome pouco conhecido no âmbito dos estudos acadêmicos. Na tentativa de 

contribuir com reflexões acerca de sua poesia e da forma como ela se apresenta como uma 

forma de resistência negra é que desenvolvemos esta pesquisa. Diferente, no entanto, do que 

fazem muitos estudos acerca da literatura negra – assumir uma perspectiva sociológica –, nossa 

pesquisa procurou demonstrar como a produção literária de Solano Trindade não se limita ao 

viés puramente ideológico, como frequentemente referido pela crítica, mas também à renovação 

das formas tradicionais de que o poeta se apropriou. Em outras palavras, procuramos, ao longo 

da pesquisa, demonstrar como a poesia trindadiana revela a resistência em termos temáticos e 

estruturais. 

 Para cumprirmos esse propósito, iniciamos discutindo conceitos que permeiam a 

literatura negra, tais como identidade, memória individual e coletiva, negritude e, 

principalmente, a relação entre literatura negra e resistência. Assumimos, em nossa discussão, 

que são os precursores da literatura no Brasil aqueles que centrariam suas obras na causa do 

negro, na luta por sua indiscutível afirmação cultural na realidade brasileira, defendendo a 

bandeira da denúncia e da ruptura. Assim, consideramos, em nosso estudo, como negra uma 

literatura produzida por negros ou descendentes assumidos de negros, reveladora de visões de 

mundo, de ideologias e de modos de realização, por certa especificidade ligada a uma intenção 

clara e de singularidade cultural.  

 Solano Trindade, um dos precursores da literatura negra no Brasil, atuou no período 

correspondente à segunda geração modernista brasileira, nos anos de 1940. Na sua trajetória, 

vida e poesia não se separam, assim como o fato de ser negro no Brasil sem esquecer a Mãe 

África. A partir do estudo de sua biografia e produção poética, pudemos observar que seus 

poemas são direcionados para os sem voz, negros e pobres, e entrelaçam a questão racial com 

os problemas políticos e sociais. Em termos de linguagem, verifica-se, em sua produção poética, 

marcas de transgressão, seja pela vertente do “eu-lírico” que se quer negro, seja pela perspectiva 

político-social. 
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A análise de seus poemas permitiu-nos reconhecer a resistência do escritor afro-

brasileiro contra as formas de discriminação social através da poesia negra em que a palavra 

poética configura-se como arma contra a opressão. Na obra de Solano, existe a cobrança por 

um reconhecimento, o que está expresso na tentativa de viabilizar e reapresentar essa categoria 

marginalizada. É isso que faz exatamente a escrita negra: rasura a identidade mumificada pela 

negação, fazendo surgir um “eu” que reivindica sua voz e seu lugar de agente de/no processo 

histórico. 

Para compreender a poseia de Solano 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 a ligação entre a resistência 

e a poesia para a identidade cultural e a memória. 

O poema trindadiano coloca em discussão a natureza e o tempo na potência da palavra 

poética, percepção desativada pelo uso de uma poética sem lei, da potência da palavra liberta 

das leis poéticas canônicas, uma vez que Solano Trindade promoveu a construção de uma nova 

percepção da natureza pela ação e pela imargem, pela voz negra na arte poética. 

Trata-se de um grito de liberdade de uma etnia que traz uma poética de literatura 

diferenciada da literatura ocidental, porém, formada de um espaço maior de manifestação. Em 

seus poemas, o poeta nos dá o tom da performance: sambas, frevos, jogos, ritmos de angústias 

e protesto, que se envolveram nas emoções estéticas da alma americana. 

Sua performace corporal traz, pelo viés da memória e do eu-lírico, a construção 

presentificada de um eu-coletivo, um novo contexto de transgressão poética, sobretudo da 

construção de uma identidade, de uma potência de resistência. 

É por esse viés que a poesia de Solano Trindade se embrenha, pelo coletivo, ou melhor, 

recorta o “eu-coletivo” em função da memória histórica e literária, valoriza a literalidade da 

poesia, numa linguagem que revela as marcas da transgressão, mesmo ao sabor da Semana de 

Arte Moderna, seja pela vertente do eu-lírico que “se-quer-ser-negro”, seja pela pesperctiva de 

cunho mítico. 

Finalizamos, expressando que, tanto no tocante à melodia quanto ao espaço poético, a 

poesia trindadiana amplifica sua identidade com voz/dança pelos movimentos de 

desterritorialização e pelas mudanças sociais, e, num plano mais elevado da poesia, pelos modos 

de manifestação, como uma “voz negra que se diz”, com desejo de se fazer memória no tempo 

da palavra, representando os fatos de forma universal. 
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