
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesia  

 

 Expressão das vivências negras -  
alegria natural, despreocupação, prática 
de magia, sentimentos de religiosidade; 

 A procura e/ou afirmação da identidade 
negra;  

 Ausência de um código de cor básico e 
obrigatório;  

 Uso de temas da vida e da população 
negra resultante de vivências próprias ou 
de estudos e observações conscientes;  

 Reprodução de ritmos negros;  
 Introdução na poesia de termos e 

palavras do vocabulário afro-brasileiro; 
 Transformação e a reabilitação 

semântica da linguagem. 
 

Forte instrumento de 

expressão, resistência 

e libertação dos valores 

negros. 

 

Negra no Brasil 

 

Determinação do poeta de desvencilhar-se do anonimato e 
da ‘invisibilidade’ que o relegou a sua condição de descendente 
de escravos ou ex-escravos;  
 Construção de uma epopeia negra, por meio da qual se 
procede ao resgate da história do negro, (re)contada em versão 
‘não oficial’;  
 Reversão dos valores, buscando a afirmação da identidade 
negra pela inversão ideológica do universo semiótico ligado ao 
negro, num quase virar do avesso as isotopias do “negro burro”, 
“negro indolente” etc.;  
Nova ordem simbólica, que nada mais é do que uma 
consequência natural da “lei” anterior, na qual o poema se torna 
o espaço da destruição de uma simbologia estereotipada  
 

 Oswaldo de Camargo (1936): é um dos 

responsáveis pela inclusão da literatura negra no 

circuito cultural do Brasil;  
 Lino Guedes (1897-1951): escreve como negro, 

também sobre o negro e para o negro, num 

momento de ebulição cultural e social;  
 Solano Trindade (1908-1974): com sua poesia 

política, contestatória e marxista, dá um rumo de 
grandeza à literatura negra cantando e exaltando 

Zumbi dos Palmares. 
 Conceição Evaristo (1946): Escritora de origem 

pobre e de etnia negra, seus textos trazem a 

experiência de opressão e marginalidade, com forte 

valorização da memória ancestral. 

 

Nos dias de hoje, se aceitar como negro na literatura é algo 

bem difícil, pois muitos ainda temem sofrer preconceitos ou 

ser discriminado por suas origens, além de pensar que as 

pessoas irão julgar mal seus trabalhos, por causa de um 

estereótipo de que o negro não teria a capacidade de criar 

tais obras. Essas barreiras estão sendo quebradas e o negro 

está conseguindo se destacar nesse cenário. 


