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O propósito deste artigo é analisar os possíveis nexos que unem o passado e o 

presente na literatura afro-brasileira. Tomamos como marcos limites da análise a 

tradição poética inaugurada por Luiz Gama e a produção atual elaborada por jovens 

negros da periferia, exemplificada, nas obras Akins-kinté, James Banto, Elizandra 

Souza, Luan Luando, Fuzzil, Allan da Rosa, Priscila Preta. Acompanhei a produção 

deste grupo de jovens poetas nos saraus literários da Cooperifa, Vila Fundão e Sarau do 

Binho. As observações das performances e a leitura dos poemas permitiram identificar 

um conjunto de práticas literárias familiares. Não conseguimos identificar uma 

categoria autoclassificatória do grupo. O sentimento de pertença tem sido elaborado a 

partir da mobilização de elementos simbólicos que se inscrevem em uma memória 

literária afro-brasileira de longa duração.  

As nossas pesquisas indicam que a prática literária têm se configurado em São 

Paulo como um espaço importante de expressão dos negros. Os nexos com o passado 

não seriam apenas estéticos, mas também políticos. Os jovens poetas estariam nesta 

perspectiva reeditando uma experiência de protestos que localizamos em momentos 

anteriores na metrópole paulistana. Luiz Gama, a Imprensa Negra e, posteriormente, 

Solano Trindade, são marcos inaugurais. A tese desenvolvida por George Andrews 

(1998) sobre a literatura negra paulistana enquanto instrumento de protesto racial nos 

pareceu plena de sentido. Apesar das descontinuidades entre o passado e o presente, 

identificamos na ideia do protesto literário filiações que conectam os jovens poetas 

negros autuais aos “pais fundadores” da literatura negra.  

As contribuições pioneiras nesse campo podem ser mais bem localizadas entre o 

final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O contexto histórico do qual 

                                                           
1
 Texto produzido para o curso de extensão Cultura Afro-brasileira: fundamentos para a prática 

pedagógica - UNIFESP – Campus de Extensão – Unidade Santo Amaro, maio a julho de 2013. O curso 

foi desenvolvido como parte das atividades de pesquisa que desenvolvo atualmente na Zona Sul de São 

Paulo. Refiro-me ao projeto de pesquisa O Capão Redondo nas vozes dos adultos e jovens: lutas 

políticas, produções culturais e segregação urbana na cidade de São Paulo (1978-2012). O estudo conta 

com o fomento da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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partimos é o da formação da identidade nacional. O ponto de chegada é o da emergência 

de um conjunto de poetas negros paulistanos que na contemporaneidade, se referenciam 

em uma tradição literária que vem se desenvolvendo de maneira efetiva na cidade.  

A emergência do discurso literário em que o negro se autorrepresenta de maneira 

autônoma surgiu no final do século XIX, ainda sob a voga do Romantismo. Os debates 

que se colocavam por essa época na esfera política diziam respeito ao fim do regime 

monárquico e do trabalho escravo. Foi neste contexto que a questão etnicorracial se 

fixou como aspecto central. As chamadas “teorias científicas” sobre a raça forneciam o 

quadro explicativo para o enfrentamento dos dilemas nacionais. O expressivo 

contingente de africanos que havia aportado ao Brasil sugeria interpretações negativas 

do ponto de vista dos “cientistas”. O principal expoente do “racismo científico”, Conde 

de Gobineau, interpretou o alto percentual de mulatos como um exemplo de 

“degenerescência” genética (Skidmore, 1976, p. 46). Pesquisadores brasileiros do 

período, como Nina Rodrigues, analisaram a presença do negro na sociedade brasileira a 

partir dos modelos teóricos fornecidos pelo “racismo científico”. 

Foi neste quadro político-intelectual do final do século XIX que surgiram as 

primeiras rupturas no campo literário. Dois poetas negros, Luiz Gama e Cruz e Sousa, 

apresentaram pioneiramente vez um discurso em que “o eu enunciador” se colocava do 

ponto de vista do negro. A posição de Luiz Gama era a de um poeta militante que punha 

em questão a ordem escravocrata. A atitude de Cruz e Sousa, embora, autocontida, 

revelava que o racismo era um aspecto estruturante das nossas relações raciais. No 

poema clássico, “Emparedado”, o poeta revelou de maneira subjetiva a dramaticidade 

da discriminação racial. 

 

EMPAREDADO 

Cruz e Sousa 

 

(...)  

Não! Não! Não transportarás os pórticos milenários da vasta edificação do Mundo, 

porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre 

pedra, que para aí estas agora o verdadeiro emparedado de uma raça. 

Se caminhares para a direita baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa parede 

horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a esquerda, 

outra parede, de Ciências e Críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará 

profundamente no espanto! Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de 

Despeitos e Impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto! Se 

caminhares, enfim, para trás, ah! Ainda, uma derradeira parede, fechando tudo, fechando 

tudo – horrível – parede de imbecilidade e ignorância, te deixará num frio espanto de terror 

absoluto... (Cruz e Souza, apud, Bernd, 1992, p. 33-34) 

 



3 
 

Luiz Gama e Cruz e Sousa foram fundamentais no desenvolvimento de um 

conjunto de produções literárias que se seguiram ao pós-Abolição em São Paulo. Os 

dois poetas se tornaram referências importantes para os negros paulistanos das primeiras 

décadas do século XX. Desapontados com o fato de terem permanecido à margem do 

regime republicano, o grupo reagiu ao “preconceito racial” tomando a linguagem escrita 

como instrumento de luta. Especialmente Luiz Gama foi adotado como modelo para o 

desenvolvimento de práticas literárias e ações políticas. O papel a literatura assumiu em 

São Paulo na luta política dos negros nos parece, de fato, uma particularidade. 

Especialmente quando se compara as produções culturais afro-brasileiras desenvolvidas 

em metrópoles como Rio de Janeiro e Salvador, este aspecto se evidencia. Nestas, a 

tradição oral, peculiar às escolas de samba e ao candomblé, tiveram papéis expressivos, 

enquanto a linguagem escrita permaneceu em segundo plano (Andrews, 1998). 

As emergências de Luiz Gama e Cruz e Sousa no campo da literatura 

estabeleceram, portanto, rupturas significativas. A autorrepresentação do negro por 

meio da escrita se constitui como um marco, exatamente, porque, não identificávamos 

até então, na tradição literária brasileira, registros escritos autônomos do ponto de vista 

dos escravos ou de seus descendentes. A forma como os historiadores têm acessado a 

fala dos escravos se restringe ao uso de fontes documentais indiretas, como os processos 

crime, mas, nestes casos, se tratam de transcrições elaboradas por terceiros. 

Pesquisadores como Martin Lienhard (1998) constataram que nas sociedades 

ibero-americanas as “vozes dos vencidos” – indígenas e africanos - apareceram sob a 

forma da escrita, mas de maneira residual. Indígenas do Peru, como Guaman Poma e 

Garcilaso de La Vega, que acessaram a escrita ocidental e narraram as percepções 

nativas sobre a conquista, são exceções. O autor chama a atenção para o fato 

contrastante com o domínio anglo-saxão, onde se produziu historicamente um conjunto 

de textos classificados como slave’s narrative. As slave’s narrative integram um 

volume extenso de “narrativas escritas ou ditadas – desde 1750 – pelos próprios 

escravos ou seus descendentes [que] permitem conhecer o discurso (sobre a escravidão) 

que eles destinavam às autoridades ou ao público leitor desse país” (Lienhard, 1998, p. 

104-105).  

 

A existência de toda uma slave’s narrative (...) nos EUA e sua (quase) inexistência 

nos países ibero-americanos sugere que os lugares-comuns sobre a dureza da escravidão nos 

domínios anglo-saxões e sua relativa “benignidade” em terra latina merecem ser 

reconsiderados (Lienhard, 1998, p. 105). 
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A ruptura introduzida especialmente por Luiz Gama, reivindicando, por meio da 

escrita a fala autônoma de um ex-escravo ganha sentido lendário, conforme observou 

Sidney Chalhoub no prefácio à obra de Elciene Azevedo (1999). Até então a presença 

do negro nos textos literários canônicos aparecia associada a estereótipos. A forma 

estereotipada como o negro era representado na literatura brasileira foi analisada por 

Roger Bastide no pequeno texto “Estereótipos de negros através da literatura brasileira” 

(Bastide, 1983). O autor constatou que em períodos históricos específicos os escritores, 

brancos ou mulatos, referiam-se ao negro geralmente de maneira negativa.  

As referências às origens africanas como expressão da barbárie retroagem a 

Gregório de Matos. As imagens do negro vinculadas ao trabalho árduo como “burros de 

carga”, estão presentes até mesmo no único poeta a glorificar os escravos no século 

XVIII, Inácio José de Alvarenga Peixoto (Bastide, 1983, p.117). O Romantismo do 

século XIX continuaria a reforça os estigmas. Mesmo um poeta como Castro Alves, 

conhecido como “poeta dos escravos”, em função do compromisso político com a 

Abolição da Escravatura, não ficou imune. De acordo com o próprio Bastide, no drama 

Gonzaga, o poeta nos oferece “os estereótipos mais puros, em toda a sua brutalidade”: 

“Esta mulher ama um homem; engano-me, ela ama alguma coisa que está entre o cão e 

o cavalo, um indivíduo de pele negra” (Castro Alves, apud Bastide, 1983 p. 120). 

O conceito de literatura negra proposto por Zilá Bernd (1988) refere-se 

exatamente às produções literárias negadoras dos estereótipos. Para a autora “literatura 

negra” se constitui como um campo especial em que o negro se apresenta como sujeito 

do fazer literário e não simples objeto de discursos, mais que isto, identifica-se nos 

textos um eu enuciador que se assume como negro. 

 

Nesta medida, o conceito de literatura negra associa-se à existência no Brasil, de uma 

articulação entre textos dada por um modo negro de ver e de sentir o mundo, transmitido por 

um discurso caracterizado, seja no nível da escolha lexical, seja no nível dos símbolos 

utilizados, pelo desejo de resgatar uma memória negra esquecida (Bernd, 1992, p. 13).  
 

 

Origens: Luiz Gama (1830-1882) 
 

 

O “modo negro de ver e sentir o mundo” apresenta-se com nitidez na produção 

poética de Luiz Gama. Partimos da biografia do autor no intuito de compreender um 

conjunto de elementos centrais presentes em sua única obra, Primeiras Trovas 

Burlescas de Getulino (1859), que na reedição, recebeu o título de Primeiras Trovas 
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Burlescas e outros Poemas (1861). A perspectiva de análise que adotamos tem como 

premissa os vínculos que se estabelecem entre vida e a obra (Maigueneau, 1995). Luiz 

Gama reúne nas Primeiras trovas burlescas de Getulino um conjunto de elementos 

simbólicos que se relacionam com sua trajetória de vida. Abordaremos de forma pontual 

alguns dos marcos da biografia do autor e procederemos à análise dos textos literários, 

identificando neste conjunto, elementos referenciais que reivindicam a pertença ao 

universo cultural afro-brasileiro.  

A abordagem também se aproxima das análises desenvolvidas por Azevedo 

(1999). A autora viu em Luiz Gama o desejo de articular nos textos poéticos 

referenciais culturais que, ao contrário de reforçarem um marcador étnico específico, 

projetavam uma noção supraétnica em que reafirma a identidade afro-brasileira.  Do 

nosso ponto de vista Luiz Gama atuou seletivamente em face aos referenciais ancestrais.  

Concebemos a cultura afro-brasileira como um sistema simbólico orientador das 

práticas sociais referenciadas em princípios ancestrais africanos. Estes princípios (...) têm 

funcionado na diáspora como elementos de uma sintaxe. Os referenciais simbólicos são 

acionados de maneira seletiva e contextual, em um ambiente mutável. As práticas culturais 

afro-americanas, embora orientadas pelos referenciais africanos, não são, portanto, 

reproduções ou cópias de África nas Américas, mas reelaborações, de caráter dinâmico, 

flexível, plástico e em constante mutação (Silva, 2013, p. 1). 

 

Os estudiosos que reconstituíram a trajetória de Luiz Gama utilizaram com 

frequência o texto autobiográfico, na verdade uma carta que o poeta endereçou ao 

amigo Lúcio de Mendonça, a 25 de julho de 1880. O texto apresenta uma série de 

elementos de fato marcantes, posteriormente aprofundados pelos pesquisadores em 

diferentes momentos (Menucci, 1938; Ferreira, 2000). As datas significativas da 

biografia, selecionadas por Ligia Ferreira, serão aqui retomadas de maneira resumida, 

pois não é nosso propósito reescrever a trajetória de Luiz Gama, mas apenas resgatar 

momentos que permitam compreender elementos simbólicos da cultura afro-brasileira 

inscritos pelo autor nos poemas. Apresentamos com este objetivo, marcos fundamentais 

da história de vida do poeta. 

1830 – Nasceu (...) o afro-brasileiro Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Filho natural 

de uma quitandeira africana livre, da Costa Mina, Luiza Mahin, e de um fidalgo, 

pertencente a uma tradicional família baiana, de origem portuguesa, cujo nome jamais 

será revelado. 

1835 – Eclosão da Revolta dos Malês, em Salvador, a mais importante insurreição 

negra das Américas, ocorrida em contexto urbano e protagonizada por africanos 

muçulmanos. Luiza Mahin, refratária à doutrina cristã teria participado do levante, já 
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que, conforme afirma Luiz Gama, por várias vezes fora presa por suspeita de instigar 

revoltas escravas. 

1937 – Eclosão da Sabinada, na qual teriam se envolvido os pais de Luiz Gama. 

Luiza Mahin foge de Salvador para o Rio de Janeiro, em virtude das perseguições às 

quais se tornaria vítima, na Bahia. 

1840 – Vendido como escravo pelo pai, Luiz Gama seguiu para o Rio de Janeiro. 

Nesta cidade foi residir na casa de um português de nome Vieira. Lembra-se sempre 

com carinho da acolhida que teve nesta família. 

1840- Foi vendido ao alferes Antonio Pereira Cardoso, que o comprou em um lote 

de “cento e tantos escravos”. Chegando ao Porto de Santos trazido pelo referido 

contrabandista, fez todo o trajeto a pé até Campinas. Foi recusado pelos compradores 

por ser baiano, à época, sinônimo de escravo insubordinado. Após as recusas passou a 

residir na casa e Antonio Pereira Cardoso, situada na cidade de São Paulo. Aprendeu os 

ofícios de copeiro, sapateiro, a lavar, engomar e costurar roupas.  

1947 – Veio morar um hóspede na casa de Antonio Pereira Cardoso que 

influenciaria no destino do poeta. Contava Luiz Gama com 17 anos de idade. O hóspede 

Antonio Rodrigues do Prado Júnior, posteriormente, doutor em Direito, tornou-se um 

amigo e com este “aprendeu as primeiras letras”. 

1848 – Diz que, sabendo ler e escrever obteve secretamente “provas inconcusas de 

sua liberdade”. Fugiu da casa de Antonio Pereira Cardoso e foi “assentar” praça. 

1854 – Serviu por seis anos e chegou à patente de cabo, teve baixa do serviço por 

ato de insubordinação. Ficou preso por 39 dias. Nas horas de folga, no tempo de praça, 

fez-se copista. Escrevia documentos para o major Benedito Antonio Coelho Neto, que 

desempenhava o cargo de oficial maior na Secretaria de Governo. 

1856 – Serviu como escrivão perante diversas autoridades. Tornou-se amanuense 

da Secretaria de Polícia, no gabinete do conselheiro Francisco Maria de Souza 

Fortunato de Mendoça, onde serviu até 1868. Os conflitos com o conselheiro, a 

propósito de ter assumido publicamente a libertação de escravos em processos judiciais, 

levaram-no à demissão “a bem do serviço público”. Por essa época, além de defender 

judicialmente a libertação de escravos - teria segundo afirma-se libertado cerca de 1000 

escravos. Participava ativamente neste período das campanhas do Partido Liberal e 

defendia o regime republicano. 

1858- Data provável em que se aproximou de José Bonifácio, professor na 

Faculdade de Direito. 
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1859 – Foi publicada a primeira edição de As Primeiras Trovas Burlescas de 

Getulino. 

1861 – Publicação da segunda edição das Primeiras Trovas Burlescas de Getulino 

1867 – Encerrou em setembro a publicação do jornal O Cabrião. 

1869 – Fundou ao lado de Rui Barbosa o jornal Radical Paulistano, órgão do 

Partido Liberal. 

1871 - Promulgação da Lei do Ventre Livre. A Loja América (Maçônica, à qual 

Luiz Gama era filiado) funda uma biblioteca popular, situada à Rua do Rosário. 

 1876 – Colaborou com o jornal O Coroaci e depois tornou-se redator do jornal O 

Polichinelo (semanário satírico – publicado aos domingos). 

1882 – Ano do falecimento 

1883 – Realiza-se a primeira marcha cívica ao túmulo de Luiz Gama, uma 

tradição que se seguiu até o final dos anos 30. O evento mereceria ampla divulgação 

entre os jornais da imprensa negra paulistana entre os anos 1920 a 1930. 

A obra de Luiz Gama reúne elementos que evocam pela primeira vez a filiação 

poética à cultura afro-brasileira. O próprio pseudônimo Getulino, segundo Ferreira 

(2011), refere-se a uma área geográfica outrora nomeada “Getúlia”, localizada ao norte 

da África. A autora também chama a atenção para a o “lócus enunciativo” “negro sou” 

perpassando o poema célebre Quem sou eu. Ainda de acordo com Ferreira (p. 39-38), [o 

autor] “escarnece da brancura ostentada por mestiços de toda espécie quando ascendem 

socialmente”, concebidos como “mulatos falsários”. O poema apresenta uma crítica à 

ideologia da ascendência social normalmente condicionada à perda das origens 

africanas. A identidade afro-brasileira reivindicada não se dissocia, portanto, dos 

marcadores ancestrais.  

A questão da ancestralidade africana aparece nos demais poemas e textos. É 

afirmada por Luiz Gama na carta autobiográfica endereçada ao amigo Lúcio de 

Mendonça. Neste texto, a figura materna é enfatizada. Em contraste, o pai, um fidalgo 

português, sequer é lembrado. A mãe, ao contrário, é apresentada como uma rebelde 

oriunda da Costa da Mina. Pretendia o autor afirmar não apenas a ancestralidade 

africana, mas a atitude insubmissa. Assim descreveu Luiza Mahin... 

 

Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa Mina (Nagô de Nação) de 

nome Luiza Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era 

baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes 

alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida, vingativa. 
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Dava-se ao comércio – era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, 

foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não 

tiveram efeito (Câmara, 2010, p. 35). 

  

O recado estava dado, “filho de mãe insurgente, insurgente era” (Azevedo, 1999, 

p.69). A Revolta dos Malês, da qual Luiza Mahin teria participado, foi interpretada pelo 

historiador João José Reis como uma revolta escrava e não apenas religiosa. A liderança 

esteve sempre nas mãos dos escravos islamizados, mas o que os revoltosos colocavam 

em questão era o sistema escravocrata em sua totalidade (Reis, 2003) 

Os marcadores identitários de Luiz Gama aparecem em diferentes poemas. Em 

“Lá vai Verso” o autor inscreveu uma série de léxicos de origem africana, em especial, 

nomes de instrumentos musicais. A marimba, por exemplo, surge no texto em oposição 

à lira (instrumento ocidental), conforme a segunda estrofe. Outro elemento simbólico 

importante na segunda estrofe é a autoidentificação como Orfeu de Carapinha, recurso 

estratégico no sentido de afirmar as origens africanas por meio do contraste com o mito 

grego. 

 

LÁ VAI VERSO 

Oh Musa de Guiné, cor de azeviche, 

Estátua de granito denegrido, 

Ante quem o leão se põe rendido, 

Despido do furor de atroz braveza; 

Empresta-me o cabaço d’urucungo 

Ensina-me a brandir sua marimba 

Inspira-me a ciência da candimba (palavra derivada do quimbundo kandemba, apuros) 

Às vias me conduz de alta grandeza 

 

II 

Quero que o mundo me encarando veja, 

Um retumbante Orfeu de carapinha  

Que, a lira desprezando por mesquinha 

Ao som decanta de marimba augusta; 

E qual Arion entre Delfins, 

Os ávidos piratas embaiando 

As ferrenhas palhetas vão brandindo  

Com auxílio que presa a Líbia Adusta 

 

 

 Os anos que se seguiram à publicação das Trovas burlescas de Getulino foram 

marcados por profundo engajamento de Luiz Gama no movimento abolicionista. Seja 

escrevendo artigos e poemas em jornais, seja atuando à frente da Loja América, 

instituição criada pela Maçonaria.  A ação que desenvolveu na esfera jurídica em prol 

da abolição dos escravos, atuando como advogado, embora não diplomado, era 

anunciada com frequência nos jornais.   
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“Luiz G. P. da Gama continua a tratar de liberdade. Outrossim, responde a consultas 

para fora da Capital, tudo sem retribuição alguma” (20.11.1969) (apud Câmara, 2010, p. 72) 

 

Ao falecer em 1882 o poeta já havia se tornado extremamente popular e os 

registros do enterro dão conta que fora acompanhado por uma multidão integrada por 

pessoas de diferentes classes sociais.  De fato Luiz Gama se revelou do ponto de vista 

político um hábil articulador com pessoas brancas que ocupavam postos importantes na 

arena política, na academia ou no poder. Negociou com estes, porém, sem se manter 

subserviente. Quando da Convenção Republicana em Itu (1872), o poeta se ausentou, 

por discordar da postura dos conservadores e fazendeiros que combatiam a Monarquia e 

defendiam a República com a continuidade da escravidão (Câmara, 2010). 

A pertença à irmandade negra, Nossa Senhora dos Remédios, é outro elemento de 

vínculos de Luiz Gama às práticas ancestrais relaboradas pelos africanos na diáspora. 

Esta Irmandade teve papel importante na luta contra escravidão. Antonio Bento, líder 

dos caifazes, que propugnava pela abolição radical da escravidão, tinha seu quartel 

general na sacristia da Igreja dos Remédios (Câmara, 2010, p. 83). 

 

A Imprensa Negra (1900 – 1930) 

 

A imprensa negra se estruturou nas primeiras décadas do século XX como um 

movimento literário e político, tendo como principal inspiração Luiz Gama. As 

homenagens prestadas nas páginas dos jornais e as visitações que os líderes negros 

organizavam ao túmulo do poeta, no Cemitério da Consolação, revelam que “o 

precursor do abolicionismo” fora escolhido como principal ícone da comunidade. Sob o 

rótulo “imprensa negra paulistana” os pesquisadores incluem um número vasto de 

pequenos periódicos de circulação efêmera na capital e cidades do interior (Bastide, 

1983; Ferrara, 1986).  

Foram identificados no conjunto das produções dois ciclos distintos. O primeiro 

inicia-se após a I Guerra Mundial e se estende até 1924. O Menelick (1915) permanece 

como o registro mais antigo que dispomos de um jornal da imprensa negra. A força 

simbólica deste periódico subsiste na contemporaneidade. Durante pesquisas que 
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atualmente desenvolvemos
2
 localizamos jovens negros no Sarau do Binho distribuindo 

uma revista com o título O Menelick, Segundo Ato. Na oportunidade realizou-se um 

evento com a participação de jovens escritoras negras, Elizandra Souza, Priscila Preta, 

Tula Pilar e Raquel Almeida, objeto de matéria da revista (O Menelick, Segundo Ato, 

ano II#08, pp. 19-26).  

 O segundo ciclo jornalístico se inicia com a publicação de O Clarim da Alvorada 

e, posteriormente, A Voz da Raça, órgão da Frente Negra Brasileira. Este ciclo se 

encerra em 1933 quando do fechamento do jornal A Voz da Raça por ordem de Getúlio 

Vargas. 

O estudo de Roger Bastide (1983) confirma que esta modalidade de impressa 

desenvolveu-se tanto nos EUA como nos demais países da America Latina. O autor a 

classifica como imprensa de tipo “adicional”, pois não tinha caráter noticioso mais 

amplo. As informações gerais eram lidadas nos veículos da grande impressa. As 

finalidades dos jornais negros eram de outra ordem, visavam, 

  

1- instaurar redes de sociabilidades entre os negros, reforçar a autoestima, 

valorizar as ações dos negros em diferentes campos da cultura.  Inscrever 

sinais culturais diacríticos, marcadores da identidade negra.  

2- O segundo aspecto presente nestes jornais era de natureza política. Os 

periódicos davam vazão ao protesto etnicorracial. Da perspectiva dos 

negros paulistanos, que enfrentavam a concorrência dos imigrantes no 

mercado de trabalho, este fenômeno ganharia destaque em meados dos 

anos 1920. A partir desta data os jornais O Clarim da Alvorada e A Voz 

da Raça, começariam a discutir a necessidade de “uma segunda abolição” 

(Fernandes, 1978), pois entendiam que a inserção do negro na sociedade 

de fato não se efetivara. 

3- Um terceiro aspecto característico dos jornais negros era “a importância 

dada à vida social” (Bastide, p. 130). Localizamos nas páginas dos 

periódicos um conjunto de ações de natureza recreativa, festas, bailes, 

recitais de poemas, casamentos (Silva, 1990). 

 

                                                           
2 Refiro-me mais uma vez ao projeto de pesquisa O Capão Redondo nas vozes dos adultos e jovens: lutas 

políticas, produções culturais e segregação urbana na cidade de São Paulo (1978-2012). Apoio: 

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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Os jornais O Menelick (1915), O Bandeirante (1918), O Alfinete (1918), A 

Liberdade (1918), O Kosmos (1922) são representativos da fase inicial, marcada por 

atividades recreativas. A partir de meados dos anos 1920 alguns jornais começaram a 

apresentar matérias que faziam apelo à solidariedade etnicorracial, caixas beneficentes, 

construção de hospitais, bibliotecas, monumentos. Mirando-se no exemplo dos 

imigrantes que tinham seus próprios jornais, mas também escolas e hospitais, as 

lideranças negras começaram a discutir a possibilidade de criação da Associação dos 

Homens de Cor, do Centro Cívico Palmares, o Hospital Henrique Dias e a edificação de 

um monumento à Mãe Preta (Silva, 1990).  

Por essa época a comunidade negra paulistana encontrava-se dividida. Uma parte 

era formada por indivíduos que haviam ingressado no espaço urbano em data recente. 

Este grupo compunha o grosso da mão de obra braçal ou vivia do subemprego. O bairro 

da Barra Funda iria se constituir no principal espaço de moradia, trabalho e cultura. As 

atividades de carrega e descarga das sacas de café dos vagões ferroviários na Estação 

Barra Funda, a estocagem nos armazéns, situados no entorno, demandava a mão de obra 

dos negros recém-libertos. Durante as pesquisas realizadas no mestrado entrei em 

contato com Seu Zezinho ou Zeca da Casa Verde, um morador do bairro que vivenciara 

diferentes experiências elaboradas pelos negros. Havia trabalhado como chapa, residido 

em porões, atuava como músico, fora membro do Cordão Carnavalesco Barra Funda, 

Fundador do Cordão Flor da Mocidade, compositor de sambas.  A trajetória de vida do 

Seu Zezinho era exemplar da experiência coletiva singularizada no indivíduo (Silva, 

1990).  

O segundo grupo, identificado por Florestan Fernandes como “elite negra 

paulistana”, era formado por funcionários públicos, jornalista, dentistas. Foi desse grupo 

de classe média que surgiram os fundadores dos jornais negros. Para Fernandes (1978) 

este segmento expressou de forma mais contundente o protesto contra o “preconceito 

racial”. De fato os integrantes da “elite negra” estavam em um processo de mobilidade 

social, por isso, esbarravam diretamente com os limites do racismo, fenômeno que os 

impossibilitava de acessar postos de trabalho ocupados geralmente pelo segmento 

branco.  

Apesar das diferenças de classe, Bastide e Fernandes, entenderam que os “negros 

da classe média” tinham origens nas camadas populares e por isso ousaram articular 

uma mobilização política mais ampla. O movimento de politização culminou com a 

organização da Frente Negra Brasileira, cujo porta-voz era o jornal A Voz da Raça. As 
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orientações políticas e ideológicas da Frente Negra estavam presentes nos artigos e 

editoriais, mas também adquiriram forma poética com Lino Guedes. A posição política 

do grupo articulava-se em torno de três princípios nucleares, conforme observou Roger 

Bastide: 

 

1- O primeiro era o combate ao alcoolismo, problema que a “elite negra” 

identificava entre os trabalhadores e subempregados. Os jornais 

desenvolveram neste sentido uma série de artigos condenando o uso abusivo 

do álcool. Com esta “campanha” desejavam atingir a parcela mais ampla de 

negros que vivia do trabalho braçal e habitava os porões das casas dos 

imigrantes. A “campanha” pela aquisição de terrenos e construção da casa 

própria tinha propósitos semelhantes; 

2- O segundo princípio que defendiam era a reforma dos costumes. 

Argumentavam, por exemplo, que os negros deveriam ter um comportamento 

irrepreensível. Adotavam, nesse sentido, referências simbólicas que entediam 

pautar as atitudes do segmento branco. A formalidade na vestimenta, o uso do 

paletó e da gravata, técnicas de branqueamento, como o alisamento do cabelo, 

eram sugeridos. Os encontros recreativos em bares e salões, o lazer e a 

diversão eram condenados. 

3- A disciplina no trabalho era o terceiro princípio que prescreviam. A questão 

era vista como um problema, pois os estudos relativos ao período confirmam 

que de fato o homem negro experimentava grande instabilidade no emprego. 

Como as mulheres conseguiam trabalho doméstico mais facilmente, muitas 

vezes assumiam a condição de chefes de família. Os casamentos eram 

desfeitos precocemente, sendo a instituição familiar bastante instável na 

comunidade negra do período (Fernandes, 1978). 

 

Roger Bastide adotou a categoria puritanismo para definir a manifestação objetiva 

ou a exteriorização dos comportamentos que se originavam dos valores morais vigentes 

no mundo do brando. A afirmação do negro passava pela introspecção de referências 

culturais contraditórias. Era por meio da negação da cultura ancestral, estigmatizada 

socialmente, que a “elite negra” combatia o “preconceito racial”. Alguns símbolos e 

ícones negros do passado foram de fato selecionados como exemplos de cultura, 

moralidade e evolução, mas outros, como a Revolta dos Malês e as religiões afro-
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brasileiras, não tinham lugar nas páginas dos jornais. As religiões afro-brasileiras 

também não eram mencionadas. O movimento se exprimia como bem notou Roger 

Bastide de maneira ambígua, se apresentava simultaneamente centrípeto e centrífugo. 

Por um lado reivindicava-se uma “consciência de cor”, em que se estreitavam os laços 

étnicos, conforme o lema de A Voz da Raça: “o preconceito de cor só nos os negros 

podemos sentir”. Por outro, colocava-se em pauta o distanciamento, o afastamento de 

alguns marcadores identitários tradicionais.   

Os caminhos trilhados pela Frente Negra conduziram, porém, a uma postura 

ideológica que em dado momento resvalou para o nacionalismo e o apoio a Getúlio 

Vargas. A opção se mostrou complicada, pois o próprio Vargas ordenaria 

posteriormente o fechamento da instituição. Há, porém, no projeto político da Frente 

Negra Brasileira uma atitude pioneira de valorização da educação como instrumento de 

mobilidade social. No final dos anos 1990, tive o privilégio de entrevistar o Sr. 

Francisco Lucrécio, Secretário da Frente Negra Brasileira (FNB). Ele apresentou na 

oportunidade uma interpretação pessoal sobre os conflitos no âmbito da Frente Negra. 

Segundo o depoimento alguns líderes, entre os quais o depoente se incluía, defendiam o 

princípio da educação como forma de inserção social. Encontravam-se, neste sentido, 

filiados à tradição de Luiz Gama, ex-escravo que se alfabetizou informalmente, tornou-

se advogado autodidata e utilizou a cultura escrita como forma de questionamento das 

desigualdades raciais.  

Havia, porém, um segundo grupo que apoiava a articulação política institucional e 

defendia o Estado forte, sob a conduta de Vargas. Esta atitude saiu vencedora nos 

embates internos. O principal expoente desta facção foi Arlindo Veiga dos Santos, um 

líder carismático e eloquente, cujos atributos valeram-lhe a hegemonia no grupo. O 

depoimento do Sr. Francisco Lucrécio é elucidador. A frase citada abaixo, “mais tarde 

foi que enveredou para a política”, nos foi dita com certo lamento. O desencantamento 

com o movimento liderado por Arlinda Veiga dos Santos era óbvio. 

 

A Frente Negra sempre achou que a luta do negro deveria partir da educação, então 

ela se preocupou muito em criar os departamentos, esportivo, educacional, social, assistencial 

e tinha também o departamento de imprensa e biblioteca. Todos giravam em torno da Frente 

Negra, inclusive as escolas de alfabetização. Conseguimos do Estado quatro professoras. 

Depois, mais tarde foi que enveredou para a política (Silva, 1998, p. 88). 
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O puritanismo que segundo Bastide orientou o comportamento de A Voz da Raça 

aparece de maneira nítida na poesia de Lino Guedes, um dos mais expressivos poetas e 

também militante da Frente Negra Brasileira.  

 

NOVO RUMO 

Lino Guedes 

“Negro preto cor da noite” 

nunca te esqueça do açoite 

Que cruciou sua raça. 

Em nome dela somente 

Faze com que nossa gente 

um dia gente se faça 

 

Negro preto, negro preto, 

sê tu um homem direito 

como um cordel posto a prumo! 

É só do teu proceder 

Que, por certo há de nascer 

a estrela do novo rumo! 

 

(In: Bernd, 1992) 

 

Apesar da atitude puritana defendida pelos negros de classe média existiam 

aproximações com os negros marginalizados, que atuavam como trabalhadores braçais. 

Neste grupo também localizamos os principais organizadores dos Cordões 

Carnavalescos. Os principais cordões do período eram o Grupo Barra Funda, O Campos 

Elíseos e o Vai Vai. A Frente Negra Brasileira organizava os concursos de carnaval em 

que participavam os principais cordões carnavalescos. O Sr. Francisco Lucrécio também 

relatou que chegou, à época, compor um samba em parceria com a Dona Eunice, a 

lendária fundadora da primeira escola de samba de São Paulo, a E. S. Lavapés (1937). 

As diferenças de práticas, ideias e condições socioeconômicas não impossibilitaram, 

portanto, os trânsitos e comunicações entre aqueles que clamavam por uma “Segunda 

Abolição”, a primeira teria sido objeto das lutas travadas por Luiz Gama. 

 

Memória viva, “subterrânea”: a jovem poesia negra. 

 

A pesquisa que desenvolvemos nos saraus literários conduziu-nos ao encontro de 

um conjunto expressivo de jovens poetas negros. A maioria compartilha de uma 

concepção de literatura negra referenciada na tradição que tomou forma na cidade de 

São Paulo desde o final do século XIX.  A participação dos jovens poetas nos saraus 
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literários se verifica com relativa frequência. O primeiro dado etnográfico a sugerir 

nexos com o passado foi a distribuição da revista O Menelick – Segundo Ato durante um 

evento no Sarau do Binho. Os diálogos que mantive com os produtores da revista 

confirmaram algo que, de imediato se colocou como hipótese, ou seja, se tratava uma 

singela homenagem ao primeiro jornal negro paulistano, O Menelick, cujo registro 

disponível em arquivos data de 1915.  

A nossa hipótese sobre o interesse dos jovens nas práticas culturais negras 

paulistanas foi reforçada quando constatamos que o poeta Akins-kinté estava 

produzindo um videodocumentário sobre o compositor e músico Zeca da Casa Verde ou 

Zezinho da Casa Verde. O projeto levara o jovem pesquisar a produção musical e a 

trajetória de vida do velho músico. Fui informado pelo próprio Akins que o interesse 

surgira do conhecimento que adquirira de sambas antigos. Este domínio musical 

advinha da prática em cantar em rodas de samba na cidade de São Paulo. As canções de 

autoria de Zeca da Casa Verde eram frequentemente executadas nestes momentos, mas 

a autoria era por vezes desconhecida. A memória do samba permanecia viva nos 

encontros informais dos jovens sambistas e Akins-kinté a transformou em objeto de arte 

e pesquisa. Zeca da Casa Verde era o mesmo personagem chave da pesquisa que 

desenvolvi no mestrado (Silva, 1990). Soube que o vídeo encontrava-se na fase de 

conclusão, disponibilizei alguns materiais do arquivo pessoal, mas não houve tempo 

hábil para incorporá-los, de qualquer forma, o filme Zeca – o poeta da Casa Verde - foi 

concluído. Durante um evento que realizamos na UNIFESP em novembro de 2012, 

tivemos a oportunidade de assistir ao filme e debatê-lo com o próprio autor.  

A constatação da importância da obra e trajetória de vida de Solano Trindade 

entre os indivíduos que atuam nos saraus literários sugeriu outros nexos entre o passado 

e o presente. Observamos que este poeta permanece como o ícone ancestral mais 

importante do ponto de vista dos jovens - mesmo Luiz Gama não desfruta de tamanho 

prestígio. A chamada “Família Trindade” continua ainda atuante na periferia da Zona 

Sul. Dona Raquel Trindade, filha de Solano Trindade, é objeto de frequentes citações 

em entrevistas. A revista Becos e Vielas, um experimento jornalístico pioneiro, 

elaborado por jovens locais, dedicou-lhe uma importante matéria. Verificamos também 

que o neto de Solano Trindade, Zinho Trindade, participa de maneira efetiva no Sarau 

da Cooperifa. Solano Trindade empresta seu nome à agência que no momento atua na 

gestão e apoio às iniciativas culturais dos jovens, a Agência Solano Trindade. O uso da 
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“moeda” solano como equivalente de troca entre os filiados à Agência é paradigmático 

da reverência ao poeta.  

Solano Trindade (1908-1973) nasceu na cidade do Recife, mas teve uma trajetória 

importante enquanto criador de cultura popular na periferia da Zona Sul Paulistana. As 

informações biográficas indicam que ainda na década de 30 iniciara a militância 

política, organizando na cidade natal o I Congresso Afro-brasileiro (1934). Em 1936 

fundou a Frente Negra Pernambucana. Em dezembro de 1944, foi preso, em função do 

poema “Tem Gente com Fome”. Fundou no ano de 1944 o Teatro Folclórico Brasileiro, 

junto com Haroldo Costa. Participou da fundação do Teatro Popular Brasileiro, junto 

com Edson Carneiro. Em 1961 lançou o livro “Cantares ao meu povo”, no qual 

apresenta influencias dos poetas vinculados à Negritude antilhana, como Nicolás 

Guillien e Aimé Cesaire (Bernd, 1992). Neste mesmo ano radicou-se na cidade de 

Embu das Artes, transformando o município em um importante centro cultural. A filha 

Raquel Trindade tem dado prosseguimento ao trabalho do pai.  

A posição de Solano Trindade foi marcada segundo David Brookshaw pelo 

“idealismo”, a filiação ao marxismo conduziu à elaboração de uma poesia universalista, 

na qual manifesta identificação com todos os seguimentos oprimidos. Segundo o 

pesquisador trata-se de poesia “escrita por um negro a favor de negros, mas, acima de 

tudo, contra a desumanidade da opressão, seja exercida por brancos ou negros” 

(Brookshaw, 1983). 

O poema Canto aos Palmares é emblemático do fazer literário que constatamos na 

contemporaneidade, pois promove a “reversão simbólica” das práticas quilombolas. De 

acordo com Bernd (1992) os esforços do poeta se concentram no desejo de transformar 

uma prática rebelde, subversiva, desenvolvida por segmentos sociais vencidos e 

humilhados em heróis, responsáveis por uma ação épica.  As referências a Palmares 

aparecem amiúde nas produções poéticas dos jovens negros. A estrutura narrativa do 

poema “Vamos pra Palmares” (Dugueto Shabazz), com frequência recitado por Kênia 

no Sarau da Cooperifa, agrega uma série de elementos chave inerentes à ideia de 

“reversão simbólica” proposta em “Canto aos Palmares” de Solano Trindade.   

A atualização das lutas ancestrais em que tempos e espaços são suprimidos, é um 

recurso que observamos na poesia dos jovens negros. A equiparação da periferia ou 

favela, territórios contemporâneos, marcados pela exclusão social, aos quilombos, é um 

recurso narrativo e político amplamente explorado em diferentes poemas e músicas. Os 

léxicos próprios aos falares das ruas cumpre o objetivo de exprimir-se na linguagem 
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própria à comunidade linguística. Os recursos estilísticos e políticos de palavras 

africanas são análogos aos empregados por Luiz Gama, em “La vai Verso”, ou seja, 

candimba, urucungo, marimba são equivalentes a desmuquifar, duá, slatul ichá 

utilizadas em “Vamos prá Palmares”. Quando visto na perspectiva da “memória 

subterrânea”, o quilombo permanece como espaço mítico, utópico, desejável, no aqui e 

agora. 

 

VAMOS PRA PALMARES  

Dugueto Shabazz 

 

Depois que a noite cair e a treva dominar  

O cagueta dormir e o sentinela passar  

Eu vou de novo fingir quando silêncio reinar  

Aí vou sorrir quando o candeeiro apagar  

 

Trincar por cima do pano para a corrente quebrar  

Desmuquifar o aço faca de cortar jugular  

Arrebentar os grilhão pro meu sangue circular  

Chamar os nego irmão forte pra capoeirar  

 

Vamo rezar um duá depois do salatul ichá  

Guardar palavra de Alalh amarrar no patuá  

Uma estrela e o crescente para nos guiar  

Vamos sentido oriente que eu conheço um lugar  

 

Aonde não tem sinhô aonde não tem sinhá  

E o nego pode comê o que o nego plantar  

Onde morrer é melhor viver pra paz é lutar  

Aconteça o que acontecer nóis tamo indo pra lá  

 

Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

 

Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Enfrento os Borba Gato e os Raposo Tavares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

 

Vamo render o capitão quebrar a louça do barão  

Sacudir o casarão despojar os dobrão  

Levar as filhas do sinhô que vai morrer do coração  

Tocar fogo na capela e no barracão  

 

Vamo de a pé embrenhar no meio da escuridão  

E quando mata adentrar onde num entra alazão  

Cor do nego vai camuflar e Allah vai dar proteção  

Mãe natureza ajudará abrindo ventre e coração  

 

Subir que nem Sucupira e confundir direção  

Sem rastro os astros testemunharão  

Mal da mata vai assolar e causar desolação  

Inimigos no caminho todos sucumbirão  
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Vamo cantá uma canção hino de libertação  

Antiga cantiga mandinga mantida recordação  

A fé tá no tessubá promessa tá no Alcorão  

Faz parte da nossa crença lutar contra a escravidão  

 

Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

 

Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Enfrento os Borba Gato e os Raposo Tavares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

 

Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares  

Mesmo que eu tenha que cortar serras e ares  

E que meu sangue regue o chão solo de nossos lares  

Pois todos quilombolas são nossos familiares  

 

Índios e foras da lei renegados e populares  

Mal quistos e mal vistos vindos de vários lugares  

Você não tá sozinho por que nós somos seus pares  

No levante contra bandeirantes militares  

 

E se lealdade ao justo Rei jurares  

E com as próprias mãos paliçadas cavares  

Se por amor a justiça a causa amares  

 

E por causa da justiça ao amor armares  

Quando rufares tambor quando tambor rufares  

Que me sangrem os calcanhares contra nós sejam milhares  

É temo de defender nossas raízes milenares  

 

Se esperamos vacilamos vamos todos pra Palmares  

Mesmo que eu tenha que cruzar terras e mares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Mesmo que no caminho me sangrem os calcanhares  

 

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Mesmo que os inimigos contra nós sejam milhares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares  

Enfrento os Borba Gato e os Raposo Tavares  

Eu vou pra Palmares eu vou pra Palmares 

 

As concepções desenvolvidas por Michael Pollack sobre a “memória oficial” e 

“memória subterrânea” inspiram nossas interpretações. A memória “subterrânea” se 

opõe, segundo o autor à mais legítima das memórias, “a memória nacional” ou oficial. 

As “memórias subterrâneas” são cultivadas e desenvolvidas nos espaços da 

“informalidade” em rede de sociabilidades afetivas, “são zelosamente guardadas em 

estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela sociedade 

englobante” (Pollack, 1989, p.8).  Compreendemos que nos encontrávamos em  face de 

práticas poéticas que possuíam um “ar de família” com experimentos literários afro-
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brasileiros anteriores. As evocações a nomes do passado, recuperação de temáticas, 

reprodução de estruturas narrativas, sugeriam a reedição de um “segundo ato”, 

conforme definiram os jovens produtores de O Menelick. Os poemas que ouvimos e 

transcrevemos diretamente dos saraus “cultivam” uma “memória subterrânea” que 

subjaz à “memória oficial”, efetivada pela literatura canônica, guardiã da identidade 

nacional, obrigatória nas escolas  exigida nos exames de ingresso à universidade.  

 Apesar da jovem poesia negra, que identificamos nos saraus, se apresentar como 

um fenômeno novo, vinculado às novas práticas artísticas autônomas elaboradas na 

periferia, foi possível localizar no corpus literário elementos estéticos, temáticas e 

formas narrativas filiadas a uma tradição cultural negra e popular “invisível” que se 

inscrevem na metrópole paulistana desde longa data. 

Observamos, também, que a participação das pessoas em um sarau literário não se 

reduz à simples apreciação de um recital de poemas. Há um desejo consciente de 

acessar e compartilhar códigos negados pela “oficialidade”. Ir a um sarau constitui-se 

nesta perspectiva em uma forma de adquirir uma cultura não é veiculada oficialmente, 

mas que é significativa. A expressão “vamos consumir o que é nosso”, é um incentivo 

não apenas à compra dos livros dos poetas da periferia que estão sendo lançados no 

sarau, mas é também uma fala valorativa afirmativa das produções locais.  

As nossas observações indicam que os escritores do passado, cuja história de vida 

se vincula à periferia, ou que assumiram uma postura em defesa do negro, são motivo 

de respeito e admiração. Atuam como suportes da memória subversiva, subterrânea. Por 

vezes nem mesmo os poemas são recitados, apenas os nomes são mencionados em meio 

a pequenas frases. Para as pessoas que frequentam os saraus esses nomes acionam uma 

memória viva, compartilhada.  

A relação de nomes nem sempre recua ao passado, por vezes, são citados 

contemporâneos que faleceram precocemente, como, Sabotagem. Jovens poetas ou 

músicos representativos são ovacionados, quando anunciados. Nos saraus, Zinho 

Trindade, por exemplo, quando chamado a recitar, e escolhe o poema “Tem Gente com 

Fome”, instaura uma comunidade de sentido compartilhada por aqueles que “desde 

dentro” interpretam a multiplicidade de significados evocados pela presença do jovem 

poeta, mas também outra gama de sentidos, o próprio poema, a memória viva do 

ancestral, o subterrâneo da periferia, a subversão, a tradição, pois nestes contextos, 

aprendemos que tradição não é sinônimo de conservadorismo, mas de protesto.  
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