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clarissa macedo
e guellwaar adún

(orgs.)





vânia melo 
vanessa teodoro trajano
valquíria lima
sílvio roberto dos santos oliveira
salete maria 
mel adún
maría tabares 
marcelo ricardo
marcelo adifa
louise queiroz
lílian almeida
lidiane ferreira  
leo gonçalves 
gonesa gonçalves
gabriel nascimento
cláudia alexandra santos
carvalho junior
bruno santana 
angela vilma
ana rita santiago
alex ratts
adri aleixo  
 
paratexto de clarissa macedo
paratexto guellwaar adún
ensaio de silvio oliveira
entrevista com ana rita santiago
organizadores
mini(ou max)biobiblio(e/ou filmo e disco)grafias
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ir à padaria
comprar cigarros picados
a impressão é de que fumo menos
e faço caminhada
eu que não tenho coragem
assino meu nome
sobre o muro pichado
desde que a cigana me expôs a carta da força
uma estranha mulher me ronda
um leão exibe as garras





ODOYÁ

A primeira mulher formou-se no rio
incrustada nas pedras

Espécie Nzinga entre lírios e corais
da pele, ainda em construção, ecoavam cantos

Os olhos, voltados para dentro,
ampliavam toda essência

Lento movimento de corpo
irrompendo ondas

Soube-se que nessa época desembocou no mar
os homens, em espanto, adornaram seus pés

Cresceram-lhe guelras
mergulhou dentro do silêncio de um peixe.

Daí o seu som eclodindo o mar
a sua volta prometida

Esse céu cor de helianto
e essa Terra sempre grávida
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MONJOLO

Um chão vermelho
de goiabas e cheiros me regressa

E assim meio rio meio córrego
eu tento dar-lhe fundo

Eu sei, pai,
foi seu braço que fez o mundo
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SERTÃO

as folhas caem
para ancorar
a paisagem

ad
ri

 a
le

ix
o





INQUISIÇÃO

por dentro do quarto
do quarto momento
do quarto pensamento
nervosamente eu te respiro
como fora desejado
indefinidamente lendário
preciso

veneno das cobras do paraíso
originalíssimo pecado
rosto de deus desobediente
mordida irrecusável

quantos olhos negros abertos
por um poder tão delicado
tamanhos pudores mortos
pela língua
pela garganta
pela epiderme santa
dos homens de barro
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A RUA E A CASA
 
uma casa com muitas portas
quase ninguém passa por elas
morada de uma só pessoa
e de quem ela hospeda
 
uma rua cheia de gente
quase ninguém se demora na porta da casa
 
quem se hospeda vai embora
leva para a rua
um dos segredos da casa
e de quem ela foi morada
 
não há nada de errado com a rua
e talvez não haja com a casa
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um samba me levanta
a rua é toda minha
se imagino uma canção 
feita para a pele preta
feita para a voz 
que sabe dizer não
sobre a dor que se lamenta
como fosse sambista 
crio na luz e na escuridão

um samba me acalenta
a casa é toda minha
e se transforma num salão
um toque na pele púrpura
máquina para a voz
terreno para a evolução
o enredo que se comenta
é que o samba eletrizado
porta toda insurreição
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Receba-me em seu corpo, ela implorava.
Receba-me nua, ela dizia.
Olhe essa marca de nascença em meu rosto,
esse umbigo pequeno, a tatuagem de lua.
Esses pés tortos, um certo jeito no braço direito.

Olhe, ela insistia, há um mapa em minhas costas.
E em meus cabelos, águas represadas de um riacho.
Vire-se, sussurrava, veja meus seios: são dois sóis 
e têm, no círculo de cada um, planetas que se extraviam.
Minhas pernas, portanto, disse forte, serão seu navio.
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Não sei em que reunião ordinária
resolveram que eu nascesse.
Não sei que insondáveis ventos
pediram que eu viesse.
1967. Novembro.
Em plena ditadura, recebi
logo de frente, uma granada
que fez com que meu coração 
para sempre gemesse.

Não entendo acontecimento
tão vão, tão supérfluo, como esse.
Os alto-falantes do povoado
em profunda ironia
cantavam “Índia”, enquanto 
meu pai soltava um foguete.
Para que essa comemoração
tão besta? Para que essa festa
diante de raízes que se desfalecem?
Desde então morro dia sim
dia não.
Desde então a melancolia de ser
é um arremedo de intenção.
Desde então Hamlet me assombra
e Ofélia me aconselha
a amar os salgueiros
perto dos riachos
que habitam o quintal.

Virginia Woolf diz: ‘não,
encha os bolsos de pedra
e morra com leveza:
a água te leva



mais leve, menos presa
à terra, à mágoa
desse nascimento
tão à toa; desse sofrimento
que nunca te perdoa.’



LA ESTRADA

Tenho um carinho especial
pelos clowns
mambembes
saltimbancos
músicos

a andar pelas ruas
sujos, cabeludos,
barbudos
maltrapilhos
vagabundos

Os hippies e seus anéis
nunca vendidos, nas calçadas
A solitária pulseira
deitada, em tranquila explosão

Invisível nos braços da moça
que nunca a compraria.

Solidão!

ân
ge

la
 v

ilm
a





TRANS-PARTO

Me pari.
Me reinventei.
Rompi o cordão umbilical
(cis)hetero-terrorista
Que me acorrentava 
Me afastando de mim.
Fui meu próprio parteiro,
Comi a placenta 
Cospi,
arrotei pra seguir.
Pari a mim mesmo,
Construindo a face 
que sempre desejei,
Sou ciborgue.
O corpo feito
De retalhos,
De ti, de mim
De ( nós )...
Sou eu .
Um pouco 
De um montão 
De gente
Que já não
Pode ser.
Sou bicho
Desnudo e 
(des)humanizado 
Desbravando o mundo.
Horas me sinto humano 
Outras quero ser o Bicho
Indomável, insano, feliz.
Senti as dores do meu parto
Planejado, desejado!
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Me dei o nome
Que sempre quis ter. 
Desenhei cada parte
do meu corpo
Sou engenheiro 
de mim.
(in)perfeito 
nos detalhes 
Transgressor 
Na escolha 
dos fármacos
(in)certos.
Me gestei por anos
Cheio de medos
Sofrendo pelo que (di)riam
Ao me ver grávido
De mim.
Me fortaleci
entre os m(eus)
Nas trincheiras 
Margens do (des)caso.
Embalado nas
redes e nos a(feto)s...
Me gerei na certeza
De que depois
não me sobraria
um teto,
O amor de muitos
Desapareceria 
(Des)amor!
Emprego 
Saúde , escola
Família, religião...
Pari sozinho.
Sem ninguém 



por perto pra me abraçar
Ou celebrar 
pelo que nascia 
De mim.
Sangrei sozinho.
me banhando
De resistência.
Vontade de seguir 
Cantando esse parto 
tão sonhado 
Por aí...
Pensado há tempos
Pela necessidade
de ser: Pluri,
Multi, bicho
Gente...
Dono de mim.
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no alto da ladeira de pedra,
vô Quirola remenda
as redes de pesca.

enganchos e tarrafas
do tempo, saudade é linha
que me abrange.

não me desprendo do pé
de amêndoa, campo-santo
dos meus ascendentes.

dormem aqui os peixes
nas cabaças, os pés
de puerícia, o balé
das petecas...
todos os meus cavalos
de palha.
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descem a corda e o balde
para buscar a lágrima
na última manilha
do poço que me afoga.





CIGANA

apressa o passo, cigana.
urgente preciso
um cigarro de Macondo
para pôr fim a esta
minha solidão
de quase trinta anos.
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SOBREVIVÊNCIA

a cidade caga no rio e ele resiste
lavando a pele no cuspe dos peixes.
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matei-me com a corda que não pulei na infância.
(Suicídio) ca
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REBULIÇO

rebuliço por dentro
difícil ler silêncio,
outro movimento.
por fora paralisia
afia cores,
cinzas suspensos,
esperas nos céus.

enquanto não faz
palavra é nada.
enquanto não faz
presença é oca.
enquanto não faz
perfume é vazio.

eu sem medo
lanhava verbo,
lapidava ideia,
lambia voz.
bebia palavra, 
enredo abaixo,
goela adentro,
derramado,
molhado,
resolvia tudo.
pescoço suado,
acerto ao pé
do ouvido.

resolvia...
tudo...
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não foi,
mas vai,
terá fim.

movimento,
por hora,
sem medo,
só pra mim.



NO PARAPEITO
 
pendurada no parapeito,
presa à beira,
estudo o nada,
contemplo o absurdo.
olhei ... em minúcia...
oco, labirinto vazio e frio
de lençol embolado,
entranhas e coração,
exposto e misturado.
pego faca e risco.
pego chão e corto.
faço veio minúsculo.
a gota vai pelo canal.
toda lacrimal, 
agarro meu único
salvo conduto.
tá vendo aquela
lua ali? minguou. 
ontem não deu.
faltou céu.
mas ela volta, 
vem cheia depois.
é próprio das águas
mover as luas,
elas só não podem 
mandar nos céus.
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O AMOR DÁ NA PORTA DA SAÍDA

Eu me entreguei ao amor
Mas sentei perto da porta
Olhando para fora. 

Eu me entreguei ao amor 
Numa cadeira perto da saída
Como quem se prepara para fugir
Na hora certa. 

Eu me entreguei ao amor 
Contando os minutos 
Como quem cede 
Mas não goza. 

Eu me entreguei ao amor
Depois de me certificar 
De que o amor 
Não dava numa rua 
Sem saída.
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MÃE

Há cicatrizes por todo o meu corpo
E sem perceber eu sei que há.
Infindas.
Há cicatrizes que machucam mais
E a ausência do seu perfume é uma delas.

Há feridas doendo até agora
No tornozelo esquerdo
No coração do peito
Doendo sem parar.

Há a sua falta até no ar
Falta da sua boca ao meu lado
Da sua voz barítono 
Do olhar preto carvão.

Eu vejo você em cada gesto
Vejo brilhante nos meus sonhos
Te dando banho no banheiro
Me dando banho por inteiro
E sem cansar.

Há cicatrizes em meu corpo
Não sei curar
Nem sei se quero
As guardo assim
Como uma forma
De te guardar.
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AS VISURAS 

Eu só vejo você no passado
Não vejo você no presente
Não vejo você no futuro. 

Sônia Maria
Lavava roupa de ganho 
No atracadouro do Rio de Contas
Quando a enchente levou. 

E eu só vejo você no escuro
Me cobrindo de escuridão
Mas não te vejo sofrendo. 

Mas a enchente
Levou também 
Umas panelas velhas
Que areava com muita dor. 

Só vejo você tossindo 
E me olhando com o olho ávido
Mas não me olhando agora. 

E a enchente
Levou um suor no rosto
Do rosto sereno de Sônia
Que olhou a enchente chegando
E não acreditou. 

Mas eu continuo te vendo
Sem parar de te olhar
Como se fosse a última esperança 
De uma primavera tardia.
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LILITH

Adiante-se 
Estou segurando o sol
Nublei as nuvens
Os relógios das virgens 
Todos parados
Olhos de esposas vendados
[A tarde é das amantes]
Abri caminhos 
Podei plantas altas
Pétalas cuidadas
Néctar vazando
Peles cintilosas
Olhares afetuosos
Adiante-se
Meu corpo à porta
Espera mãos cálidas
E línguas flamejantes
[Flores regadas
Pêndulos pulsantes]
Nada de maçãs 
Ou cobras
É preciso germinar
Fora do paraíso
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ALENTOS

O amor
é essa senhora corcunda
tácita, viúva,

de mãos enrugadas
alimentando
 o jovem pássaro
 nutrindo-o
de grão 
em grão
para que ele voe
sozinho 
depois
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MARÍTIMA

Como se não bastasse
a língua
me invade

sorrisos
olhares
carinhos

Como se não bastasse
a língua
me invade

peitos 
boca
suspiros

como se não bastasse
a língua

falo
dentes
e unhas

rasgando caminhos
onde derramo estrelas
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ORQUÍDEAS 

Desde quando nasci
sou moça recatada
fino, trato

sinuoso recinto
onde segredos
 se guardam

e no silêncio
de calcinhas baixas
me inscrevo puta
onde se escondem os perdidos
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BLUE

Um blue
que me abrisse
inteira como
a língua dela
quando ela me come

Um blue
que me ardesse a ferida

Um blue que fosse janela de vidro
sonhando tempestade

Um blue
que nunca me acalentasse

Um blue
nos arredores daqui
que me atraísse 
que me enganasse

Um blue
que 
de amor
lentamente
me matasse
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CABOCA

é com a boca 
que a vaca 
tosse 
que o corpo 
vibra 
que o fogo 
acende 
que o peixe 
morre 
que o sopro 
assopra 
que a porca 
torce o rabo

é com a boca 
que a notícia 
corre 
de boca em boca 
que a história 
fica 
que o que 
se diz se 
silencia se 
balbucia se 
malicia 

é com a boca 
que a onda ondula 
entre os seus ou
vidos e o gemido 
da cuíca 
que fica 
que fica 
que fica 
é com a boca 
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que o protesto 
ecoa é com a 
boca que 
a mente coa 
é com a boca que a boiada 
ôa ôa ôa

é com a boca a fala da francesa o 
beijo da menina a língua 
o lambe lambe

vem da boca o que
a cachaça assa 
vem da boca a muda que o 
mudo muda 
a planta que pisa sobre o piso 
e baila num canto ao som do 
vento vento vento

é com a boca que 
o vento venta que 
a brisa brisa que 
o vento venta que 
a brisa brisa que
o vento venta

é com a boca 
é com a boca

é com a boca que a palavra repete
é com a boca que quimbundo quimbanda
é com a boca que com a boca se acaba
é com a boca que o perfume se lança
é com a boca que a palavra se choca
é com a boca  
é com a boca
é com a boca 
é com a boca
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em marrakesh eu pago no cash
bombas para bombaim

maputo me deixa puto, não escondo
eu moro para lá de macondo

no meu benigno benin
eu aprendo o não e o sim

só porque é lá que se toca 
no baque 
o atabaque





CANTO BANTO 

quem é de calunga zambi lança
28 flechas antes da primeira cair no chão
daí porque o bará gosta 
de assoviar enquanto chupa cana
de fazer festa enquanto dá surra na vida
28 flechas vezes 28 atravessam o 
coração do mundo
o mundo é de calunga zambi
o mundo é calunga zambi
28 flechas atravessando o coração
de quem as lança
e chama o mundo de meu amor
calunga zambi
calunga zambi
calunga sabe
calunga de zambi
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OUTRA QUADRILHA

No dia em que recolhi 
os seus sapatos
chovia uma chuva fina
que mal podia ver com meus
grandes olhos míopes

seus pés retintos
ainda lindos e brilhosos
descansavam unidos e descalços
no asfalto.

e como nas manhãs de domingo,
em que eu era sua
surgiam nas frestas
do lençol branco
aquilo que lhe tornara santo.
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ESTÂNCIA

algo brota 
onde o não dito
dita o caminho

e em cárcere
vou buscando por entre os dedos
resquícios do seu pólen

desnutrida dos seus beijos
me abrigo no hiato
sedenta pela sua colheita
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DESENLACE

No emaranhado dos fios o tempo,
Pentes desembaraçam nós.
e eu, rio
escorrendo maçãs
abaixo.
Estiagem: trinco nunca mais aberto.
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DÉJÀ VU

Na borda do olho:
lágrima.

Garganta e nó.
Tirania – 64:
chumbo.

Democracia?
Exílio, sangue, chão.

Dois mil e dezesseis,
dezessete de abril:
Noite fechada de açoites.
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RECORDAÇÃO

Os olhos negros da avó
dizem memórias
anoitecidas na minha pele.
Caverna de Platão

Sair da caverna
– cicatriz originária no centro de si –
desentranhar-se.

De costas
contemplamos sombras
de ilusão.

Platão está lá fora
e ri.
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SÍSIFO

Escrevo pra matar 
a fome
que consome meu ser.

Inútil trabalho.

Pesada pedra filosofal
para meus braços cheios de fraqueza.
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TUAREGUE

Tempestade de areia
açoita a alma
em desafio.

O sentido de seguir
inalienável
à revelia de qualquer intempérie.

Viver é deserto.

líl
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ATOTÔ

Sobre a pele 
coberta de palhas
se escondem feridas 
bordadas em flores brancas
O corpo bruto 
silencia a vulnerabilidade
do que não faz alarde 
mas sangra.
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CAVALO MARINHO

Pairo entre as vozes cortantes 
que escapam da TV ligada 
sem nenhum ouvinte
(penetram meus ouvidos como lâminas)
os naufrágios permanecem
no além-mar
de tantas vidas.

I.

Navalhas se dobram para dentro
da carne, e
embora rasgue, não sangra.
O interior de uma mulher doída
é inteiramente silencioso 
vasto, engenhoso 
lugar onde as cicatrizes perversas
dançam bordadas de pedras
desenhando entre seus dedos
o medo e a solidão
II.

há nos olhos de uma mulher doída
dois rios endurecidos 
petrificando os versos 
entre os dedos da mão.
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O tempo escorre,  
mas na palma dos dias 
há ainda o silêncio   
das crianças mortas.
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Durante a noite
o sol se esconde
No peito dos homens
aquece o sangue
expande a alma

Mas continua
            segredo
da madrugada
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Descubro
longe de casa
que o Sol não é igual
àquele que reside
nas fundas memórias
da minha infância

O beijo de luz,
passado a limpo,
queima mais do que
aquece
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I.
Levanta-se
e num giro
põe-se ao banho
que dura menos
que o cair da água

escova os dentes
enquanto come
não tem tempo
a perder
e corre,
            antes que passe
o ônibus – se vier lotado
não é novidade
            
crachá, macacão, os óculos
ligar a máquina e fazer parte
da engrenagem
II.
a máquina consome o dia
a fábrica dilacera o homem
as peças se copiam numa
                   iníqua igualdade
o suor que
percorre o corpo
não paga o sangue
que pinga
em lágrimas que se perdem

hora extra
as contas pedem
o chefe exige



quem não quiser
o caminho
              é sabido
sua humanidade escorre

chega em casa
todos dormem
banho, a cama gelada
o sono que o consome
mas nada de descansar a alma
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Folia de menino,
É a sensação que deixo chegar
Arejado, bandeirolas serpenteiam
Tocam a canção dos ventos

Nós dois sobrepostos, 
A criança na beira da fogueira
No vislumbre das chamas
Corisco sorteando surpresas
Temos vocação para o encanto,
Que fica fácil ir e vir no tempo

Experimentar das delícias de ser dois no mesmo espaço, 
De ser pétalas ancestrais no decorrer da vida
Quando sinto você, 
É rojão explorando a estratosfera,
Estalos de estrelas no chão
Sinto no coração o estouro da bomba de dez, de mil
Tão bonito você vestindo meus remendos,
Dos retalhos que reúno de quando a gente parte um ao coração do outro
Você me agrada e eu quero ficar nesse lugar, 
Sinto o friozinho do chão com o peito do pé, o quentão do teu peito na maçã 
do rosto, 
Amassando amor nesses abraços
Quando você chega junino
Eu ilumino feito fogos.





AMOR

Aprendi a desconstruir o amor
Pra saber montar outras vezes.

m
ar

ce
lo

 ri
ca

rd
o





SOLIDÃO 

Aprendo a dançar solto, 
Vivo assim também, 
Pés no mundo, raiz que equilibra e levita, 
Meu corpo voa e fica, 
Volta e vai.
Na coluna ereta eu respiro minhas ideias, 
A avamunha me ensina a brigar por meus objetivos, 
O swing e a sutileza.
Meu cabelo duro dança, 
Minha mão mole dança, 
Meu pau mole dança, 
Meu corpo duro dança.
Aprendo a quebrar-me em bandas, 
Desejar mais espaços, 
Dividindo meu corpo com os meus, 
Meus braços se alongam desmesurados, 
Meu coração bate meio tambor, bate meio motor
Eu sou o preto mais belo de minha noite, 
Toco o som que sua em mim, 
Eu sou o pé de dança, 
O corpo de baile, 
O solo que seduz a solidão.

m
ar

ce
lo

 ri
ca

rd
o 





PARA ONDE VÃO OS PÁSSAROS MORTOS?

Para onde, os que não morrem por atropelo 
ou no campo por bala de menino ou de homem? 

Para onde vão quando morrem enfermos ou velhos?

Por que não caem como os frutos das árvores?
Ou como pedras?

Por que não se veem seus cadáveres pelo chão dos bosques, 
das ruas, das calçadas, da grama de todos os jardins?

Quem os enterra, antes que possam as crianças
e os poetas vê-los desfazer-se à intempérie
calados, quietos.
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A POESIA NÃO IRÁ 

nem mais longe, nem mais fundo
que eu mesma.
Presa
dentro desta jaula
no contemplar diário que são meus olhos
no pensar diário que ocupa
todas as horas dos meus dias
presa
a estes dedos na superfície 
sem vislumbrar o fundo
ou o peixe cego
luminoso por entre o escuro.

Pobre poesia minha
pobre
sobrevivente, parasita
atada às minhas costelas 
sem poder plantar-se 
terra adentro
pendurada pelo sol
ou pela asa de um pássaro.

Amarrada a esta pele
a esta carne
a estes ossos. 
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“VIVA A CAÇA!”, GRITA O TIRANO

O sangue de uma jovem desenha
um coração sobre as pedras
gira a cabeça como uma tigela.

Apesar da quietude
sua saia arrasta ainda na corrida recente 
o fluir entre as veias 
a liberdade branca das coxas
contra o vento.
Em sua mão esquerda guarda 
uma maçã invisível. 

“Hão de cair para sempre os incômodos!”, ordena.
“Tanto sonho estúpido!”
“Que se atrevam a sentir-se protegidos crendo que, 
por serem muitos, não nos tremerá a mão!” 

A doçura, inerte, apodrece como uma flor. 
Qual terá sido seu pecado?

O sangue de uma jovem desenha
um coração sobre as pedras.

Horrorizados os ventos se ajoelham,
os pássaros, as janelas, as portas, 
os ratos. 
As moscas por vontade própria
se fundem com os vidros, 
as sopas, as águas estagnadas. 

Ninguém pode nem quer o movimento.
Mover-se é pecar três vezes,
cometer um sacrilégio.
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Homens, mulheres e crianças tapam a boca
com as mãos, permanecem às escuras
protegidos em suas casas.
As nuvens atônitas atravessam com seus olhos 
o desastre 
sem chorar.

Réquiem. Réquiem.

O sangue de uma jovem desenha
um coração sobre as pedras.

Por milésimos de segundo
o mundo abandonado de si mesmo
é um quadro a óleo, uma pintura:
o sangue seco na terra
desenha um coração.

Reiniciam sua indiferença 
os segundos do tempo.
Começa outra vez o esquecimento. 



m
el

 a
dú

nNASCIMENTO

eu, atlântica que sou,
em cada metro
solar que arde em mim –
minhas terras abundantes 
não podem ser medidas em inches –
respiro pela primeira vez
novamente os ares de cá
testemunhas de vidas
e mortes diaspóricas

eu, atlântica na dor,
dos que vivem as incertezas leais,
com os pés no pacífico,
águas geladas,
sussuros e rastros
ancestrais

eu, atlântica que sou,
com o sol em leão,
lua em touro,
fogo e água;
uma égua no mundo chinês.

gaivotas espiam
essa nova missão
blindfolded eu sigo
atlântica que sou
foi assim que aprendi
das fontes bebidas,
lélias, bairros, gamas, limeiras

em Tempo
firmo pés no chão
pacífica jamais serei
eu, beatrice,
atlântica que sou.
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nNA BAÍA

Há um Tempo
enterrado na Baía
de todos os Nkissis,
sob as águas salgadas,
amalgamado entre peixes
e outros bichos marinhos.
um Tempo
sem ponteiros, números, letras

Há um Tempo
enterrado na Baía
de todos os Voduns,
espaço-cabaça Kirimurê
dos primogênitos.
Lá Ele não corre,
pressa não tem.
Anda no compasso,
marcação sonora de trilhas percorridas.

Há um Tempo que só pode ser visto na Baía,
sem chapeleiros, valetes de copa,
bichanos risonhos,
Um Tempo que não pega na cabeça de gente,
não baila no barracão.
Muitos dizem já o terem visto passar
poucos nunca o perderam,
gringos o confundem com dinheiro.
Há um Tempo que só pode ser visto na Baía,
minha Baía,
com h.
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Afeto Feminista

Aquele cuidado lindo
Que encanta nossas vistas
Que aos poucos vai nutrindo
Nossa alma equilibrista
Que sacia nossa fome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela sinceridade
Que não se vê no sofista
Junto com a honestidade
Dos que são idealistas
É o sonho que nos consome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquele acolhimento
Que nos faz mais otimista
Que aplaca o sofrimento
Com palavras intimistas
Tem amor no codinome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela compreensão
Do nosso ponto de vista
Que não põe em suspeição
E nem exige avalista
É fruto bom que se come
A isto damos o nome
De afeto feminista



Aquela ação concreta
Real e coletivista
Que a teoria completa
De forma não dualista
Capaz de ter sobrenome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela camaradagem
Que incomoda o machista
Que desmonta a engrenagem
Da roda capitalista
Deixa o racismo insone
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquele encontro de vidas
Que amplia nossa lista
Das pessoas mais queridas
Dentre tantas “alquimistas”
Que curtem a pedra-pomes
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela escuta amorosa
Terna e voluntarista
Ou  dedinho de prosa
Num momento niilista
Não há força que lhe dome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela força tremenda



Nas fases mais derrotistas
Quando não há quem entenda
Tua crise existencialista
Vem de alguém que não some
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela palavra certa
Que não se lê nas revistas
Quando tudo está uma merda
Nos espaços belicistas
Que embrulham o abdome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquele abraço forte
Poderoso e altruísta
Que na dor serve de norte
Quando perdemos a pista
Que ainda não tem renome
A isto damos o nome
De afeto feminista

Aquela sororidade
Que nos leva às conquistas
Na luta por igualdade
Por liberdade e justiça
Não existe quem nos tome
A isto damos o nome
De afeto feminista
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raCORTOU O CABELO E NÃO ME AVISOU

trinta mil cristos apinhados
humilhados
na porta do hipermercado
esperavam
a hora da crucificação
amém
eu nunca vi tanto preto
tanto pranto 
tanta gente bela em cena feia
tanto
e o anúncio de fossa excelência
não falava em pranto
mas em boa aparência
imagem boa
é de tirar o chapéu
para tomar cascudo
eu nunca vi tantos 
santos pobres nos cantos
antes nunca vi o rei
antes nunca borralhei
eu sempre me borrei
eu sempre tive medo
e encanto
até o dia em que a abóbora aumentou
como a minha mágica vara
(de tamanho, de cor, de preço, de dor)
eu nunca vi tantas chagas
eu não cavei a miséria nas praças
(ela me visitou em casa, ô sinhô, 
ela montou em mim )
um beijo, por favor,
um abraço, em nome,
obrigado, meu fio,
fica com o vento
o rei nunca vi eu
e nunca ri tanta gente
querendo fazer amor com deus.





CAMPO BRANCO, SEMENTINHAS PRETAS

eu não superome
ando superamo a dor
ando rindo indo cantando
virando e falando
aos quatro ventos
ao crack quente
que a vontade feliz parou na  U.T.I.
e não suspirou
descobri eu nu poço
descobri eu nu fosso
posso descobrir a fossa
e eu vou hino louis
soltando uivos
ofuscar um royce com um fusca
morrendo de me conhecer
vivendo de me procurar
os sinos não cessam de dobrar
(os sinos tocam! )
mas os olhos não choram mais
soltei as lágrimas
não penso em dar festas
(eu plantei laranja e nasceu limão )
hoje é primavera de sol, querida
(e vamos fazer limonada )
ontem era um tempo de espalhar e ajuntar pedras
em que se pôs uma flor
de espinho vestida
à lágrima sentida...
a tristeza derramou...
repousei o  violão na cama
e o cantar não calou
(por vós, se não a voz, eu dou
por vós, comovido,
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abri a porta da igreja;
por vós, envolvido,
reavi o meu passado:
aquele que é santo,
benedito seja,
este há sido um homem
que se há amado)



DE REPENTE, A VIDA!

No caminho,
Fez todos os cálculos certos.
Para descobrir, na curva.
Que todos estavam errados!
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BEIRADAS.

A alma exala gostos de outrora
e nos transporta em abraços.
Na flama do coração quente
e do passado em pedaços.
A memória do corpo é implacável.
Tudo se acende,
o cheiro, o som, o gosto
Tudo se esmera,
o tato e o olhar.
Um mundo se põe e interpõe
Entre a despedida 
e o dia que virá.
É do instante que nascemos!
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SEGREDOS...

O querer é como o vento.
Doce brisa
e calorosa tempestade.
Sempre em curso,
na bolha que nos infla,
no ar que nos celebra.
Nossos desejos não são apenas incontáveis.
Ao tardar do dia, incontíveis!
Ao cair da noite, secretos.
Impenetráveis e sagrados.
Fogo indiscreto!
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DE TODAS AS PALAVRAS

De todas as palavras
a de que mais me envergonho
é a palavra amor
nunca aprendi a proferir: “Eu te amo”
gostaria, no entanto,
que entre mim e o verbo
nada existisse de oblíquo
só assim poderíamos
(quem sabe amar)
sem aquelas tolas advertências
da carne da qual somos feitos.
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DESGOVERNO
 
Eu, pronome
(im)pessoal
do caso reto
funcional e anestésico
desconheço
este governo
que põe a nau
que põe inverso
eu, pronome pessoal
do caso verso.
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PUTEIRO
 
No puteiro da D. Eudóxia
é sempre meia-noite
oportuna transição
entre os que nasceram tarde
e morreram ontem
sobretudo anteontem
 
Lá reside a mulher fatal
vermelho nos pés
vermelho no corpo
vermelho na alma
alma propositalmente fatalista
na mão um cigarro
na outra a bebida
a boca vermelha, ferida
Sugere o poema e o giz:
se te entrego
minhas forças
sou louca
não trouxa
melhor ser infeliz
vestir verdade
sem roupa
 
Mas os dentes,
afiados na infantaria,
avisam:
cuidado com o sorriso
que ambientou desgraças
dele não se morre
por ele se mata
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TEIMA

Em meu cansaço 
Quase não coube um poema. vâ
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VENENO

Meu codinome é só um acento no meu nome
Não me deixa mais aguda ou grave
Não fere meu sobrenome, e, ainda que se mostre próximo como um inimigo, 
não se chega a mim, 
não se parece comigo.
Não tem meu cheiro ou meus medos
Nem um terço do meu jeito
Nem fé que o ampare
Nem crença que o valha,
Não me guarda
Não me rege, não me protege
Não me precede
Não tem meu telefone ou endereço
Nele não me perco nem me desconheço
Não tem definitivamente meu apreço
E por mais que me tome não profere palavra que me cale
Ele não é um desejo
Não me cobre em noites quentes
Não acentua minha febre
Não me põe doente
Não consegue tomar a minha mente.
Que nunca sonhe comigo
Que não me leve os sentidos
Que não me queira em infelicidade.
Que nunca exista em meu lugar
Que nunca seja de verdade.
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RECESSOS

Durma profundo
Amanheça inteira, certeira...
A dor nos pirraça, nos caça...
Mas basta. 
Toda dor passa.
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CIGANA

Além do mendigo
os resíduos de sua sombra a perseguem  

Um profundo lago
transborda até o leito

Quando regressar deste lado
ou cruzá-lo até o limite
rodeará as esquinas de sua alma
todo o fogo que se agita nas fogueiras.

E nunca mais pressentirá a primeira margem. 

Por acaso sente na distância seus abismos?

Quantas vezes pode memorizar
o início deste círculo?

Ela viaja em uma espera
e tem apenas o rumor
do que foi seu nascimento.
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HISTÓRIA DE ANO NOVO

Aqui também chove em abril.
Aos contos completos de Onetti
 agregaram oito páginas em branco.
Se cortaram as histórias 
meu tempo não é teu tempo 
na hora em que dormes,
 eu vigio o teu sono de peixe
 que nada entre corais.
A água se move,
alguém se afasta,
se aproxima,
escapa da rede. 
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ANDANÇAS 

Já não sobre essa mão
Já não sobre a mão que era minha
           e abandonou de repente o universo. 

Amor,
o oceano está aqui.
No outro lado do quarto,
na parede que vemos cair sobre nós, 
no suor que nos separa.

Um sonho afasta por alguns momentos
o navio que se move. 
 
Oprimidos contra o medo. 
          Emergentes,
                     náufragos. 
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POR UM TERRITÓRIO DE PALAVRAS E AFETOS

A poesia é um dedo na ferida, uma navalha que corta e põe flores no 
lugar. A partir das fissuras que cria, inventa e recompõe o cotidiano, montan-
do realidades que suplantam o fascismo à espreita. 

Neste tempo, de paisagens interrompidas, quando recebi de Jorge Au-
gusto a tarefa prazerosa e delicada de, junto ao queridíssimo amigo e escritor 
Marcus Guellwaar Adún Gonçalves, preparar este número da organismo, sem 
querer fixar um tema para traçar a linha editorial, tensionamos pôr em cir-
culação margens que possibilitam recriar e descobrir algum encantamento à 
revelia da violência que se arvora no país e no mundo. Gênero, etnia, escrita 
e muito mais se amalgamam nesta edição, criando micropolíticas que perpas-
sam lugares de fala dentro e fora da Bahia, propondo des- e reterritorializa-
ções geográficas, poéticas e culturais. São movimentos que propõem o texto 
como gesto e a criação como forma de enfrentamento.  

Autorias de estados como o Maranhão, São Paulo, Minas e Piauí, e 
de países como a Colômbia, problematizam vivências e lirismo a partir dos 
desvios que causam o ato e o texto. Uma estudiosa do porte de Ana Rita San-
tiago nos lega reflexões fundamentais para quem deseja entender e buscar 
mais sobre a literatura negro-feminina brasileira, saber quais caminhos per-
corre, qual matiz estético a recobre, quais ferramentas podem ser acionadas 
no intuito de difundir essa significativa produção literária no Brasil e quais 
regimes tentam empurrá-la para a borda do silenciamento. 

Sílvio Roberto Oliveira nos informa sobre a poesia de Luiz Gama, au-
tor que, além dos muitos feitos que protagonizou, valorizou a identidade ne-
gra, através de diversos recursos estilísticos e temáticos, na literatura que 
produziu.  

As ilhas que trouxemos ao arquipélago dessa força-beleza, que é a or-
ganismo, são daquelas que se comunicam e fundem redes de afetos – e nada 
me soa mais revolucionário do que começar uma anarquia através do amor 
e da palavra. Este expediente, que traz ainda a literatura de cordel, reúne 21 
poetas e celebra o tempo: como um rito de reivindicação a serviço da vida, 
permeada pelas diferenças que a preenchem e que a libertam. 

Clarissa Macedo
escritora





NÃO SE PRESTA AO CHÁ DAS CINCO
                                             
 As Poesias, o artigo e a entrevista aqui reunidas, derivam d’um 
mergulho realizado com uma poeta de que gosto muito, a Clarissa Macedo. 
Conseguimos aproximar vozes com tons, temperaturas e timbres diversos. 
Mutuamente, nos apresentamos poetas que não constavam em nosso reper-
tório, enriquecendo-nos e ampliando nosso desejo de compartilhar esses 
encontros com vocês, leitoras/es da organismo. Deito minha gratidão ao 
Jorge Augusto e à organismo pelo convite para essa viagem, em companhia 
tão querida. 
 Antes do primeiro ato, refletimos sobre o feudo hetero-brancocên-
trico das literaturas baiana e brasileira e entendemos que trilharíamos outras 
sendas, pescando poemas nos campos, ventos, fogos e lagos da literatura Ne-
gra, feminina, trans-homo-lesbo-afetiva; a ênfase de nosso anzol-seletivo 
seguiu na contramão do epistemicídio tão comum em nossa terra. Estamos 
diante de textos, cujo trabalho com a linguagem abre um portal para experi-
ências poéticas que contrariam a naturalização heterobranconormativa que 
rege o cadinho literário baiano-brasileiro.
 Ferreira Gular, incomodado com a consolidação da Literatura Negra 
no Brasil, afirmou que “(...) falar de literatura brasileira negra não tem cabi-
mento. Os negros, que para cá vieram na condição de escravos, não tinham 
literatura, já que essa manifestação não fazia parte de sua cultura.” Espan-
tamo-nos quando milicos, candidatos à vice-presidência do Brasil, proferem 
aberrações similares, mas houve certo silêncio em relação ao mencionado 
poeta, salvo algumas exceções, aqui e ali e no varejo. Desnecessário, depois 
da contestação do poeta Cuti, reafirmar que o falecido acadêmico (e muitos 
outros poetas brancos baianos e brasileiros) desconhecia a beleza estética da 
literatura dos itans yorubanos, a força dos contos orais dos bakongos, além 
do Épico de Sundiata, do século XIII. É importante não destacar o lirismo dos 
hieróglifos egípicios, diante da dificuldade ocidental de compreender a África 
pré-colombiana como um território-continente de trocas, muitas trocas e pro-
duções literárias—permitam-me o adjetivo — extremamente sofisticadas.
 As vacas sagradas da literatura brasileira, na verdade, são bois 
brancos que têm medo da pele preta, consagrados pela ausência de debate, 
excesso de incenso e estigmatização do dissenso; o tal “perigo da história 
única”, refletido pela escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Eles passeiam por 



aí, pelos feudos das feiras, alguns flertam com a regionalização do status quo, 
apelando para definições insossas, a exemplo de “Literatura Baiana”, “Lite-
ratura Gaúcha”, “Literatura Feirense”, variações de um mesmo canto branco 
e masculino, tão pálido e fálico quanto a configuração da Academia Baiana/
Brasileira de Letras. 
 Por toda essa possibilidade de pensar com poesia, por tudo isso e 
pelo que virá, obrigado Clarissa pela sua companhia, pela sua inteligência, 
leveza, por seu compromisso com a linguagem, por sua luminosidade. Adupé, 
mais uma vez, Jorge Augusto e organismo; profundamente orgulhoso por 
poder contribuir com o trabalho da revista. Estamos juntos/as. Peço agô ao 
saudoso poeta José Carlos Limeira (negligenciado pela Academia de Letras 
da Bahia, por exemplo) para recriar aqui, no plural, a pessoa de um de seus 
versos: “Nossa poesia não se presta ao chá das cinco na academia…”.

 Guellwaar Adún



LUIZ GAMA, UM ERÊ

Sílvio Roberto Oliveira (Uneb)

Luiz Gama tem na sua trajetória muitas façanhas e a sua vida como 
modelo exemplar desde fins do século XIX ao século XXI: traído e vendido 
pelo pai a um traficante de escravos, configurou ao fim a imagem de um ho-
mem múltiplo, de inteligência e atuação ímpar, que ainda motiva interpreta-
ções a pensadores diversos. Esses disputam a sua imagem em quinhões atua-
lizados de republicanos, humanistas, nacionalistas, ideólogos da mestiçagem 
e intelectuais da negritude. Esses últimos livres literalmente das amarras tra-
dicionais do século XIX.

É muito legítimo e concreto o diálogo de Gama com os intelectuais ne-
gros do século XXI: na sua atuação como rábula, jornalista ou poeta, há textos 
que se comunicam diretamente com expectativas de seus leitores contemporâ-
neos. Obviamente, os leitores de seu tempo não eram em sua maioria negros. 
Seu alvo primordial sem dúvida foi o pensamento hegemônico que vicejava e, 
embora alguma revolução em fins do século XIX acontecesse, se reestrutura-
va com base em elaborações racistas pinçadas então por laivos de humanismo.

 Assumimos aqui a visão de que Gama falava como um sujeito negro, e 
não como o mestiço de certa leitura enviesada do poema Quem Sou Eu, produ-
zida por uma corrente da crítica brasileira no século XX. Sua poesia conseguiu 
se comunicar além de seu tempo com outros sujeitos negros, que são capazes 
de enxergar os sentidos dos textos e ressignificá-los em novas produções.

A leitura acerca da mestiçagem, com base em Quem sou eu?, foi re-
forçada por uma vontade de interpretação identitária que estava sendo pro-
duzida no Brasil1. No poema Quem sou eu? Luiz Gama entornou e reverteu a 

1 A pesquisadora Hiléia Araújo indicou como isto se deu em São Paulo: “Ali a característica marcante 
da discussão intelectual na década de 1930 foi a construção da chamada identidade paulista. Esta, 
através de alguns intelectuais e estadistas, como Alcântara MACHADO, Alfredo ELLIS JR., Cassiano 
RICARDO e Washington Luís Pereira de SOUZA, buscava a redenção de um passado mestiço “mal afa-
mado”, resgatando o antepassado tupi e bandeirante e promovendo a   exaltação da mestiçagem que 
“deu certo”. No contexto do debate racial tomou corpo a elaboração do mito Luiz Gama, exemplo de 
mulato genial e da democracia racial existente na Academia de Direito. As representações biográficas 
sobre Gama tinham por objetivo inserir São Paulo no debate sobre a miscigenação através da exal-



expressão poética para um olhar renovador, um ponto de vista diferenciado. 
Qual a importância dessa sua diferença face à poesia de Gonçalves Crespo, 
Gonçalves Dias, do próprio Castro Alves e de outros mestiços? A identidade 
negra assumida, em voz e força, marca a diferença marcante em Gama. 

É óbvio que Luiz Gama não foi um literato típico. Seus textos em jor-
nais e revistas, seus libelos políticos e suas correspondências e seu único li-
vro traduzem um sujeito negro muito mais preocupado com a questão política 
da liberdade do que com os ritmos e procedimentos figurativos dos poemas. 
Por isso mesmo, a grandeza de seus versos se acentua, pois neles encontramos 
variados recursos estilísticos, utilizados com altíssima competência, o que 
desfaz a ideia de que ele seria um poeta despreocupado. Uma das primeiras 
menções interpretativas à poesia de Gama encontra-se em fundamental texto 
e homenagem de Lúcio de Mendonça. Um diminuto trecho, em que o amigo 
e admirador releva a imagem maternal presente no poema Minha mãe, cons-
tante da segunda edição, imagem que serviu para balizar as leituras sobre o 
poeta por décadas: “(...) Naquele mesmo ano de 1861, (...) consagrou à mãe 
perdida os saudosos versos que se leem, como nota de um sentimentalis-
mo dissonante, no risonho livro das Trovas Burlescas, que deu a lume com o 
pseudônimo de Getulino.”2

De um lado, a leitura de Mendonça serviu a sustentar mui-
to mais o entendimento sobre o abolicionista, que teria herdado a per-
sonalidade combativa de Mahin, mostrando certo contágio da at-
mosfera evolucionista.  Mas essa nota a respeito do “sentimentalismo 
dissonante” já indicava a expressão lírica na produção de Gama, que não 
foi logo explorada pelos críticos, mais atentos ao traço “risonho” do poeta: 

Era mui bela e formosa, 
Era a mais linda pretinha, 
Da adusta Líbia rainha,

tação do mulato, a exemplo do que ocorria a nível nacional. Essa corrente tornou-se representativa 
da ideia de democracia racial em São Paulo”. Cf.: CASTRO, Hiléia Araújo. Esaú e Jacó ou Luiz Gama 
e André Rebouças: um estudo sobre a negritude no Brasil imperial. Dissertação de Mestrado, São 
Paulo, FFLCH/USP, 1999, p. 14.
2  MENDONÇA, Lúcio de. Luiz Gama. In: LISBOA, José Maria (org.). Almanach Litterario de São Paulo 
para 1881. São Paulo: Typografia da “Província”, 1880.



E no Brasil pobre escrava!
Oh, que saudades que eu tenho 
Dos seus mimosos carinhos, 
Quando c’os tenros filhinhos 
Ela sorrindo brincava.

Gama reverteu com muita maestria temáticas e procedimentos de ou-
tros poetas do período. O texto apresenta as filiações de Gama com 
Junqueira Freire e Casimiro de Abreu. Portanto, não só a sátira de Gama 
ainda é atual como também os seus poemas vão além da sátira. O poema A 
Borboleta, a exemplo das estrofes iniciais:

Sobre a açucena, 
Que no horto alveja, 
A borboleta Mansinha adeja;

Libando os pingos 
De orvalho brando, 
Que a nuvem loura 
Vem salpicando.

Em 1945, de modo renovador, Arlindo Veiga dos Santos publica A Lí-
rica de Luiz Gama. Veiga selecionou como líricos nove poemas publicados nas 
edições originais das Primeira Trovas Burlescas mais o poema À Maria, que 
foi publicado no jornal O Polichinelo (número 19, de 20 de agosto de 1876). Os 
nove poemas foram: Junto à Estátua, Coleirinho, A Borboleta, Laura, A Cati-
va, Soneto, Minha Mãe, No Cemitério de São Benedito e Meus Amores. 

Porém, realmente, é na faceta mais conhecida, a de satírico, que per-
cebemos com veemência a “reversão de temas e sentidos”. Há ainda influência 
de outros autores, por exemplo mais constante, do satírico português Xavier 
de Novais, na obra de Gama, notadamente em títulos e epígrafes. Vinculou-se 
à tradição satírica daquele e de inúmeros poetas, revisando as originais inten-
ções, de maneira muito sagaz, tal e qual na epígrafe do poema Lá vai Verso:

Quero também ser poeta,
Bem pouco, ou nada, me importa 



Se a minha veia é discreta,
Se a via que sigo é torta.

Em Gama após os versos aparece um ponto, mas no original do poeta 
português havia dois pontos e Xavier de Novais continuaria dizendo que:

Sou Alexandre, no fogo
Contra os críticos sou Nero, 
Tente, embora, o mais austero 
Sufocar-me o desafogo;
Se hei de ser segundo Homero, 
Se hei de ser outro Virgílio,
Lá no futuro, um concílio 
Dará decisão:  - famosa,
Se os versos que fazer tento 
Não forem rasteira prosa!

Ao interromper os versos de Xavier de Novais em sua citação com o 
ponto posto, Gama nos deu mostras de como quis interferir, ler e reinterpretar 
os textos com o seu vezo e ao seu modo. O poema de Gama começa assim:

Alta noite, sentindo o meu bestunto 
Pejado, qual vulcão de flama ardente,
Leve pluma empunhei, incontinenti,
O fio das idéias fui traçando.

Observe-se o parentesco com o poema Sonho, também de Xavier de 
Novais (recriado por Gama com maior riqueza):

Era alta noite, e, livre de cuidados, 
Entre lençóis grosseiros, eu sonhava 
Que um parente morrera, e me deixava 
A herança de seiscentos mil cruzados!
Nos poemas de Gama avista-se um processo de recriação, que devassa 

os significados anteriores dos textos retomados, que deixou transparecer em 



seus versos a filiação com a expressão popular, que detém uma forma orali-
zada, não reproduz a obsessão da escrita depurada, mas apresenta uma opção 
formal diferenciada. Também escapou à necessidade de falar e escrever com 
apuro, de não ser facilmente compreendido, pois “as palavras ribombantes 
podem parecer, à pessoa privada de status, um meio de elevar-se na escala 
social”.3

Segundo Roberto de Oliveira Brandão, Gama também é precursor do 
pastiche. O “sujeito” dos poemas enxergou-se entre dois universos culturais 
de cujos valores participou, pervertendo as possibilidades tradicionais da 
poesia: invocou a musa, aludiu à origem musical da poesia, à função glori-
ficadora, ao desejo de superar os poetas do passado, referiu-se a figuras mi-
tológicas (Orfeu, Tristão, Cupido...), referiu-se a poetas sacralizados (Ariosto, 
Lamartine, Filinto Elísio, Camões), adaptou versos de outros às suas finali-
dades.4

Luiz Gama não elaborou um projeto que visasse a negritude. Para al-
guns críticos, como Lígia Ferreira, isso seria anacrônico e um tanto equivo-
cado: a negritude seria uma construção fora do tempo de Gama5. Entanto, o 
eu poético se via como negro (“Se negro sou ou sou bode, o que importa?). 
No mínimo, há uma percepção diferenciada sobre o termo e sobre a própria 
estima, um estímulo à reavaliação, pois: se somos todos bodes, mestiços, após 
a reavaliação do termo, “somos todos” desprestigiados ou convidados a repen-
sar usos e sentidos? 

Os poemas de Gama retomam tradições literárias ocidentais, gregas e 
romanas inclusive, para introduzir na reversão do riso a face do erê, sonsa 
face, que prolifera e multiplica sentidos. O derrisório e a reverência estão 
presentes nos poemas de Luiz Gama fundando e afirmando uma identidade. 
A poética de Gama tornou-se uma poética apropriadora, uma grafofagia dos 
sentidos: ao rir dos costumes, ao afirmar a identidade, ao cruzar as referên-

3  Cf.: RISÉRIO, Antonio. Black Out – a exclusão do texto africano. In:  REVISTA USP, n. 18 (jun./ jul./ 

ago.). São Paulo, USP, 1993, p. 119.

4 Cf.: BRANDÃO, Roberto Oliveira de. A poesia de Luiz Gama. São Paulo, Diário Oficial, 10 de novembro 

de 1991. (Caderno de Leitura).

5  Cf.: FERREIRA, Lígia Fonseca. “Negritude”, “Negridade”, “Negrícia”: Enquete Sémantique et Histo-

rique  sur Trois Concepts-Voyageurs. In: Mémoires et identités au Brésil. Paris/L’Harmatan, Montréal; 

L’harmatan Inc., 1996, p77-99.



cias, ao homenagear os clássicos, ao dessacralizá-los, ao citar a fala cotidia-
na, ao profanar a história, ao participar do lirismo romântico e ao expressar 
sentimentos através de formas tradicionais. 

Através dos mitos e referências, abriu-se a possibilidade de enxergar 
risos e gracejos reversores: não só se confirma a faceta satírica, mas também 
apropriações plácidas e admiradoras de formas e imagens, pois, olhando para 
dentro e para fora, na invenção e na apropriação, Luiz Gama reinventou-se 
e desenhou as primeiras linhas de uma nova poética, de uma poética negra, 
produzida na ponte entre o “Orfeu” e a “carapinha”. Gama soube usar do ma-
terial de prestígio para reinventar atitudes, defender ideias, inovar, ludibriar 
as normas. Adotou a simplicidade, via as formas populares de influência ibé-
rica e africana. Há a presença sincrética de um corpo robustecido na declina-
ção mitológica de mitos ocidentais e afros. O poeta escamoteia, sob aparente 
procedimento de perversão, outro caráter menos mordaz e, ao apropriar-se de 
textos, mitos e temas de tradição europeia mesclados aos de sua herança afro
-brasileira, sugere alguns procedimentos instauradores de uma nova visão. 
Luiz Gama buscou menos a ridicularização das normas literárias eurocêntri-
cas e mais a valorização da identidade negra através de apropriações, inevitá-
veis pela sua própria condição de negro brasileiro e leitor no contexto social 
do século XIX. A sua atitude comprovou a dificuldade de evitar a assimilação 
de valores em si mesmos diversos, mas também a possibilidade de revertê-los 
em favor de uma identidade crítica e consciente da possibilidade de superação 
dos traçados colonizadores.
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ENTREVISTA COM ANA RITA SANTIAGO

Você é uma crítica literária ou uma professora-pesquisadora sobre 
literatura negro-feminina?

Essa é uma instigante e interessante pergunta. Como provocação, ela 
parece uma síntese de algumas ou dela desembocam outras: Ainda existe 
crítica literária¿ Você faz crítica¿ Suas produções são de promoção do ensino 
de literatura e ou de estudos da literatura negro-feminina¿ Seus textos são 
também de crítica¿ Se assim for, parece que a pergunta também está circun-
dada por diversas respostas. 

Para respondê-la, imprescindível se faz, inicialmente, reconhecer-me 
como leitora. Antes e com a construção da identidade autoral é que fios e fia-
pos de repercussões dos textos se emaranham e perfilham outras como, por 
exemplo, ter me tornado professora, crítica e pesquisadora de literatura ne-
gro-feminina, com suas exigências e especificidades, mas também com os en-
trecruzamentos inerentes a cada um desses traços identitários. Efetivamente, 
práticas de leitura, ora prazerosa e de deleite, ora especializada e inquiridora, 
com perspectivas pedagógicas e científicas, configuram-se como estratégias 
inexoráveis para, dentre outras, conhecer, pensar, estabelecer interações, pro-
duzir estudos, análises e escritas e ações didáticas sobre tal literatura. Assim 
não dá para compreender, ensinar e fazer circular a literatura negro-feminina 
sem fazer alusão à voz autoral, associada às múltiplas vozes leitoras. Ao fim e 
ao cabo, estou convicta de que forjaremos mais capítulos da história da litera-
tura negro-feminina, na medida em que, também criativamente, formarmos 
públicos leitores.

Considero, nesse ínterim, que, do mesmo modo que ainda se torna 
emergente o trabalho cartográfico de (re)conhecimento, (des)silenciamento e 
(des)cerceamento de vozes autorais literárias negro-femininas em cenas artís-
tico-culturais-literárias, inclusive, (e, não só) acadêmicas, tornam-se, igual-
mente, necessárias a formação de público-leitor, bem como modos, espaços, 
momentos e condições de produção, divulgação do trabalho de professores(as), 
críticos(as) e estudiosos(as). Com essa circularidade e imbricações, ainda que 
envoltos por ambivalências e complexidades, quiçá, sejam mais promissores 



os caminhos já, há muito, iniciados e trilhados de promoção da literatura 
negro-feminina. Com tal compreensão, talvez, poderemos fortalecer, mais 
qualitativamente, genealogias e historiografias, rizomáticas e sem fixidez, da 
escrita literária de autoria negro-feminina. 

Posto isso, asseguro que sou leitora, professora, pesquisadora e críti-
ca da literatura negro-feminina. Pondero, entretanto, que dessas categorias 
identitárias a que menos exerço é a de crítica literária, visto que, além de 
quase em desuso nos circuitos artísticos, culturais e literários, quase não 
há interesses intelectuais, comerciais e também espaços de sua divulgação. 
Acrescente-se a isso que se torna recorrente, quando possível, em mídias e 
jornais impressos (isso é quase raro, infelizmente, mas é mais frequente em 
redes sociais, felizmente), a circulação de textos, em que se apresentam obras 
literárias de autoras negras, em tempos de lançamentos. Comumente, são con-
centrados tão somente no seu valor afirmativo, e não em uma visão mais glo-
bal da publicação, naquilo que concerne à crítica literária: uma recensão do 
livro, com apresentação geral e crítica de seus sentidos, aspectos e nuances.

Por fim, do mesmo modo que o texto literário cumpre suas funções 
sociais, na medida em que arrebata, emociona, aguça, provoca, desconstrói e 
garante (ou ao menos, sinaliza) possibilidades de (re)invenções e (re)signifi-
cações, compreendo, semelhantemente, minhas atribuições como professora, 
pesquisadora e crítica (quando possível) da literatura negro-feminina. Suas 
funções sociais podem, talvez, adquirir sentidos e alguma relevância quando, 
igualmente, forem capazes de arrebatar e seduzir outros(as) leitores(as), estu-
diosos(as) e críticos(as) da literatura negro-feminina.

Como a recepção se posiciona (ou deve se posicionar) mediante os 
projetos emergentes de descolonização da palavra e do cânone li-
terário¿

Presumo que seja necessário “territorializar” essa recepção para res-
ponder tal pergunta. Às quais ”recepções” se refere¿ 

Considero que as instâncias de recepção hegemônicas (não negras, tais 
como academias de Letras, universidades, associações culturais e intelectuais, 
editoras, feiras e festivais literários, programas de pós-graduações, ainda 
muitos pesquisadorxs e professorxs de literatura etc.), pouco se interessam 



por projetos de descolonização do cânone ou reconheçam, afirmativamente, 
projetos literários, tais como literatura negra ou literatura negro-feminina. 
Ao contrário, são notórias, infelizmente, reiterações que lhes atribuem pouco 
valor estético e densidade literária. São ainda recorrentes práticas discursivas 
e operacionais de exclusão de obras literárias de autorxs negrxs em iniciati-
vas em torno da literatura, de publicação e fortalecimento da literatura bra-
sileira. Categoricamente, comumente, afirmo que a literatura produzida por 
homens e mulheres negras é parte integrante do bojo da literatura brasileira, 
por isso é literatura brasileira.

Há, felizmente, outros “territórios” de recepção, forjados por organiza-
ções, coletivos e editorxs negrxs, leitorxs, autorxs, professorxs, pesquisadorxs 
e críticxs negrxs que, creditam aos projetos emergentes de descolonização 
da palavra e do cânone literário a estratégia de mobilidade sociocultural de 
populações negras, bem como de escrita de si (nós), como contraditos e (des)
dizeres literários em que se subjugam, dentre outros, vozes autorais, univer-
sos, modos de vida, culturas, histórias negras. Com a literatura, para esses 
segmentos de recepção, podem-se apontar outras possibilidades de discursi-
vidades, narratividades e (re)existências. 

Que considerações você faz quanto à força estética dos textos de 
autoria negro-feminina e aos significados de seu apagamento na 
cena literária¿

A produção literária de mulheres negras no Brasil tem se constituí-
do como um exercício salutar e promissor de “assenhoramento” da palavra 
literária, não obstante as práticas permanentes de cerceamento e silencia-
mento de suas vozes literárias. Como exercícios discursivos de reinvenções 
não apenas do(a) outro(a), mas também de auto-constituição e auto-formação, 
longe de se configurar em fixar verdades sobre si nem em buscar significa-
ções definitivas de si mesmas. Consiste, pois, em tessituras literárias em que 
autoras negras se instituem “assenhoradas” de uma escrita de si (nós), pois, 
através de poéticas e narrativas, cosem fios e fiapos de memórias e reinven-
tam modos de (re)existências.

 Como arte de si mesma e dx outrx, a sua estética literária consiste em 
um exercício de autoinstituição como autora de uma escrita que se desdobra 



em formação de si e, ao mesmo tempo, em des-hierarquização de saberes e 
já ditos de si. Além disso, significa construir processos de subjetivação, ga-
rantindo soberania para ter poder e saber como um ato político e para criar 
outros modos de constituição. Nesta perspectiva, A escrita de si (nós) de au-
toria negro-feminina não é apenas uma elaboração sobre si, mas é também 
(des)ditos de saberes apreendidos, adquiridos, memorizados, externos e não 
originários.

Escrever é, neste sentido, indubitavelmente, reescrever-se/nos e, a um 
só tempo, inscrever-se/nos em novos lugares, discursos, imaginários, papeis 
sociais e vivências que demarcam práticas discursivas interseccionadas por 
lirismos, afirmações, desconstruções e múltiplas formas de empoderamentos. 
É, em verdade, um permanente reinventar-se/nós. A autoria feminina negra 
(re)inventa, neste ínterim, vozes, memórias e prosas poéticas que instigam 
políticas culturais que contemplem escritoras negras com suas historicida-
des, memórias, autoficcionalização e, acima de tudo, com suas vicissitudes e 
tramas do hodierno, do vivido e do porvir sem espetacularização e idealiza-
ções que distanciam o real do ficcional. A escrita de mulheres negras, nesse 
sentido, torna-se efetivos exercícios culturais de jogos de resistência e rever-
são, os quais não se esbarram em meros discursos individualizados e, quiçá, 
intimistas, mas, ao contrário, espalham-se e se estendem em e com outras 
tantas vozes (di) sonantes. Por esse projeto literário, figuram-se discursos es-
téticos inovadores em que vozes literárias negras e femininas, destituídas de 
submissão, forjam uma estética textual em que (re) elaboram a si e aos outros 
e cantam repertórios e eventos histórico-culturais negros. Criam, então, uma 
literatura em que a autora se inscreve e se impõe como sujeito-mulher-negra 
que se descreve, a partir de subjetividades e vivências peculiares às mulheres 
negras na sociedade brasileira. Nesta perspectiva, o seu fazer literário, além 
de um sentido estético, atribui significados pessoais e coletivos de marcas 
identitárias. Toma-se, em verdade, o lugar da escrita, como uma instância 
efetiva de (des) tecer possibilidades de existências e de se (re) pensar e (re) 
criar a vida e destinos pessoais e coletivos.

A literatura negro-feminina também faz críticas ao silenciamento, a 
que está submetida a escrita de mulheres negras, além de questionar a cul-
tura ocidental e tradicional, que se figura como um discurso falocêntrico, 
afirmando-se como autoras, uma vez que suas representações tornam-se múl-



tiplos modos de reconhecimento e redefinição de si mesmas. Ela destaca-se 
pelas enunciadoras, ou seja, por quem escreve: são sujeitos que vivem em 
situações as mais adversas por serem mulheres negras e vislumbram outros 
mundos, outras vidas e outros homens e mulheres através da estética textual. 
Elas autorizam-se a escrever como sujeitos que enunciam dizeres e contra-
dizeres de si/nós. Através de narrativas e poéticas, um eu ficcional, afirma-
do pelo eu autoral, torna-se possível expressar dilemas constituídos entre a 
mulher negra literária e a mulher estereotipada pela cultura androcêntrica 
que lhe reduzira à serviçal e objeto desejos, já que a arte literária, em mui-
tos momentos, movida pela tradição patriarcal, incumbiu-se de reforçar uma 
suposta natureza feminina negra, pautada em subserviências, subjugações, 
virilidade exacerbada e pouca racionalidade. A escritura feminina negra, por 
conta disso, se dimensiona pelas narrativas e textos poéticos com marcas de 
jogos de resistência, de suas experiências, afetos e desafetos, sonhos, angús-
tias e histórias. Neste sentido, a literatura negro-feminina se justifica pelo 
rompimento com a hegemonia e supremacia masculina branca, visto que, por 
meio dela, podem-se desenhar e reconhecer existências e práticas sociais di-
ferenciadas.

A estética negro-feminina, dessa maneira, põe-se em um lugar de 
criação de uma textualidade em interação com histórias, desejos, resistências 
e insurgências, com memórias pessoais e coletivas e identidades negras e de 
gênero. Coloca-se ainda em um território discursivo e imaginário descons-
trutor de marcas identitárias amparadas em representações que inferiorizam 
universos e repertórios culturais negros e de gênero e construtor de tessituras 
que os valorizam e abalam significantes que os estigmatizam. Identidades in-
dividuais e coletivas são tecidas e, se necessário, destecidas, para que se afir-
mem narrativas propositivas e provocadoras de exercícios de alteridades. Em 
busca do direito à diferença e à vida em diversidade, a literatura negro-femi-
nina, como parte da literatura brasileira, apresenta-se comprometida com o 
banimento de estigmas, servilismo e de práticas que ameacem a liberdade e 
com discursividades que exaltem, construam e reconheçam, positivamente, 
identidades negras. Assim a produção literária de mulheres negras agencia 
uma estética em favor da mobilização de identidades fixas, estereótipos e de 
rígidos papeis sociais, auferidos às figuras femininas negras, bem como de 
processos de desvalorização de universos culturais africanos e afro-brasilei-



ros. Apresenta-se, ainda, como uma oportunidade relevante de e pela palavra, 
em um tom poético, mas denunciativo, se se fizer necessário, inscrever rastros 
identitários afirmativos e jogos de resistência. Desse modo, autoras negras, ao 
criarem contradizeres que desestabilizam discursos que recalcam sua escrita, 
as relações de poder nas tramas do racismo e do sexismo, por exemplo, imbri-
cadas com outras relações, universos e sujeitos, tornam-se protagonistas de 
outras narrativas da escrita literária. 

Tal produção literária desdobra-se na possibilidade de empreender-se 
um (auto)(re)conhecimento, na procura incessante de desvelamento e (des)
construção de eu (s)/nós. Para tanto, versos memorialísticos ganham con-
tornos coletivos, na medida em que, através deles, apresentam motivos de 
rupturas com a sua solidão ou isolamento. Por consoante, pela experiência de 
recordar, vozes poéticas ressignificam a sociabilidade, ressaltando a função 
coletiva da memória. Lembrar, nesse sentido, significa um longo processo de 
imersão no passado, implicando esquecer e/ou revogar lembranças e recorda-
ções que pouco colaboram com reinvenções de si, pautadas na autonomia, no 
amor e na liberdade. Além disso, as rememorações devem contribuir em tessi-
turas de práticas discursivas que teçam identidades negras e vozes femininas, 
igualmente enegrecidas, senhoras de si. Destarte, inventar memórias, talvez 
sem preocupação explícita com veracidade ou verossimilhanças, é um ousado 
exercício de entrelaçamento de fios e fiapos, com o intuito (ou a ilusão) de 
costurar venturas e desventuras, origens, histórias, sonhos e vivências, ficção 
e realidade.

Vale ainda ressaltar ainda que, sem tons nostálgicos e preocupação 
com universalidades, mas sem desvincular-se das vicissitudes humanas e 
contingências da vida em coletividade, suas memórias poéticas flutuam por 
espaços e tempos passados diversos e territorializados. Assim sendo, a tenta-
tiva de (re)constituição do eu pressupõe rememorar a presença indelével dos/
as outros/as, por isso torna-se legítimo e imprescindível à autoficcionalização 
o ato de (re)contar histórias e eventos sociais. Ademais, recriam remendos 
de recordações que elas querem lembradas e desfazem trapos de ditos que 
desejam esquecidos, quanto aos fios de memórias, compreendendo-as como 
uma escrita de si/nós que se estabelece como um entrecruzamento entre eu(s) 
referencial e ficcional, já que enquanto escritoras, elas podem se travestir 
de vozes poéticas e narradoras a fim de inventar formações de si/nós. Além 



disso, seguem provocando políticas culturais que possibilitem a visibilidade 
de suas vozes, escrevendo, formando públicos leitores e divulgando sua pro-
dução criativamente e de modo diverso.

A escrita literária de autoras negras, muitas vezes, é, portanto, uma 
dobra de práticas de autonomia e, por conseguinte, de modos de assenhora-
mento e interpretação de si (nós). Sua produção literária subverte, inscreve e 
escreve outras tessituras, desenhadas por histórias, memórias pessoas e co-
letivas ficcionalizadas e por projetos identitários e literários em que se quer 
longe de apagamentos e subalternidades. Para elas, escrever é se reinventar 
novos territórios, temporalidades, atributos e experiências que delimitam 
práticas discursivas interseccionadas por lirismos, construções e diversos 
modos de estar e (re) posicionar-se. Nesse ínterim, com suas tessituras lite-
rárias, (des)silenciam suas vozes, inscrevendo-se em cenas literárias e apon-
tando outras vozes, personagens, possibilidades, memórias, sonhos, trânsitos 
e mundos. 

Que desafios e perspectivas se apresentam para se “inventar” e 
consolidar “Novos modos de produção, publicação e circulação da 
literatura negro-feminina”¿

Essa pergunta, por si só, já é um desafio, visto que respondê-la requer, 
criativa e responsavelmente, pensar, propositivamente, sobre os próximos 
tempos, ao considerar o tempo presente tão complexo e imerso às contradi-
ções e inconsistências das políticas culturais e literárias vigentes tão pouco 
satisfatórias e contempladoras da literatura negro-feminina.

Como surpreende constatar que, ainda assim, mulheres negras deslo-
cam-se do território de personagens para autoras! Tal movimento muda não 
só o transcurso de suas vidas, mas também das trilhas literárias. Migrar da 
leitura para a escrita, permanecendo leitoras de mundo, de si e das coisas, 
possibilita-lhes alçar outras percepções da vida e do que lhes rodeiam. 

Como é salutar reconhecer, mesmo com essa dura realidade, elas es-
crevem, embora ainda ausentes de circuitos editoriais e literários instituídos, 
publicam e tensionam interdições de suas vozes. Além disso, inventam his-
tórias, personagens e versos longe de estigmas e de apagamentos e próxi-
mas de marcas de alteridades. Minam processos de coisificação, a que foram 



reduzidas personagens negras femininas na literatura brasileira, pois vozes 
se erguem, perspicaz e agudamente, contra estereótipos, estigmas, discrimi-
nação e visões exóticas, colonialistas que ainda passeiam em trânsitos literá-
rios. Para tanto, conciliam e opõem igualmente, quando necessário, o passado 
histórico e o presente, bem como seus dramas e sonhos. Palavras cortantes 
e, a um só tempo, ternas, amorosas, libertadoras, acolhedoras, inventivas e 
criativas revestem-se de dicções literárias que, além de encenarem, por vezes, 
eventos, recordações e sentimentos esparsos do hodierno e vivido, travestidos 
em memórias literárias, (re)criam outros mundos, tradições, vozes e possibi-
lidades de existências. Ademais provocações de suas poéticas e narrativas 
fortalecem e suscitam novos agenciamentos literários, visto que é preciso 
compreender e usufruir do prazer estético literário, não tão somente pela sua 
tradição, mas também pelos múltiplos movimentos pulsantes e (des) contí-
nuos de rupturas, inovações e ressignificações da arte da palavra.

Ademais, pululam alguns desafios e perspectivas para se “inventar” e 
consolidar “Novos modos de produção, publicação e circulação da literatura 
negro-feminina”:

1. A permanência do desafio de prosseguir com a construção da carto-
grafia literária de autoras negras que parece estar longe de ser concluída. Bom 
que seja assim! Vozes narradoras, poéticas e autorais continuam a interpelar 
a todos(as) nós a conhecê-las e sobre elas pensar e elaborar estudos e críticas. 

2. Criativamente e consistentemente, dedicação aos múltiplos modos   
           e lugares de formação de público Leitor;

3. Mais publicações coletivas;
4. Criação e fortalecimento de editoras;
5. Fortalecimento de empreendedorismos Negros, sobretudo, na esté 

          tica, comunicação, música e no cinema;
6. Promoção de eventos artístico-culturais, literários e acadêmicos;
7. Nacionalização e internacionalização da produção;
8. Condições de produção e oportunidades de publicação e circulação
9. Fortalecimento e consolidação da Identidade Autoral;
10. Promoção do acesso às obras nas escolas, universidades, coleti           

           vos, organizações etc.



organizadores

clarissa  macedo

Clarissa Macedo, doutora em Literatura e Cultura, é 
escritora, revisora, professora e pesquisadora. Apre-
senta-se em eventos pelo Brasil e exterior. Integra 
coletâneas, revistas, blogs e sites. Publicou O trem 
vermelho que partiu das cinzas (Pedra Palavra) e 
Na pata do cavalo há sete abismos (Prêmio Nacio-
nal da Academia de Letras da Bahia, 2014; em 2ª 
edição pela Penalux, 2017; e traduzido ao espanhol 
por Verónica Aranda, editorial Polibea, 2017). Este 
ano integra o Circuito de Escritores pelo Arte da 
Palavra, promovido pelo SESC. Prepara dois novos 
livros. Contato: clarissammacedo.blogspot.com

guellwaar adún

Guellwaar Adún é poeta, um dos fundadores do 
grupo de teatro de rua “Os Maloqueiros”, compo-
sitor com músicas premiadas nos blocos afro Malê 
Debalê, Ilê Aiyê, Filhos de Korin Efan. Publicou 
nas seguintes coletâneas poéticas:

  - Cadernos Negros 34, 35, 37, 39 (Quilombhoje)
  - Ogum’s Toques Negros, organizada por Mel Adún, Alex Ratt e Guellwaar 
Adún (Editora Ogum’s Toques/2014) 
  - Pretumel de chama e gozo – Antologia da poesia negro-brasileira                        
erótica, organizada por Cuti (Luiz Silva) e Akins Kintê (Editora Ciclo Contí-
nuo Editorial/2015), . 
    - Fora Tema, organizada pelo Coletivo Tear (Severina Catadora/2016)



Idealizador da página de literatura Negra Ogum’s Toques Negros e membro 
do Coletivo que seria criado a partir dessa experiência; Guellwaar é um dos 
editores da Editora Ogum’s, por onde lançou seu primeiro livro solo o desin-
teiro, em 2016. Em 2018, publicou na Transition Magazine N. T127, Indiana 
University Press. 



MINI(OU MAX)BIOBIBLIO(E/OU FILMO E 
DISCO)GRAFIAS
 

adri aleixo   
É Poeta e Professora de Literatura de Minas Gerais. Participa das antologias 
Escriptonita, 30 anos do Psiu Poético, Contemporâneas, Planner 2018 e Sobre 
Lagartas e Borboletas. Possui textos publicados em sites e revistas de todo 
país como Suplemento Literário de Minas Gerais, entre outros. Publicou dois 
livros de poesia pela editora Patuá: Des.caminhos (2014) e Pés (2016) e a 
plaquete Impublicáveis em 2017. Integra, neste ano de 2018, o Circuito Arte 
da Palavra, pelo Sesc Nacional.

alex ratts
É antropólogo e geógrafo, poeta e ativista, realiza estudos sobre a intersec-
cionalidade entre raça, etnia, gênero, sexualidade e espaço. É professor da 
Universidade Federal de Goiás, autor do livro Eu sou Atlântica: sobre a traje-
tória de vida de Beatriz Nascimento, coautor da biografia Lélia Gonzalez, com 
a socióloga Flávia Rios, publicou poemas na Coletânea Poética Ogum’s Toques 
Negros. 

ana rita santiago 
É Ekedy de Ogum do Ilê Asé Nassô Okà (Terreiro da Casa Branca). Professora 
Adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Pós-doutora pela 
Université Paris Descartes – Paris V – Sorbonne, da qual é pesquisadora ta-
lento. Doutora em Letras. Autora do livro Vozes Literárias Negras.

angela vilma 
Andaraí, BA. Publicou: Beira-Vida (Jotanesi Edições, 1990), Poemas Escritos 
na Pedra (Jotanesi Edições, 1994), Poemas para Antonio (Ed. P55, 2010) e A 
solidão mais funda (Ed. Mondrongo, 2016), (poemas); A casa (MAC, 1997) e 
Ela, João e o Terno (MAC, 1998), (contos). Integrou diversas coletâneas, como 
a Tanta Poesia (Menção Honrosa, Prêmio Banco Capital 2005). Lançou, em 
2004, sua dissertação de mestrado, A tessitura humana da Palavra: Herberto 
Sales, contista. É professora adjunta de Teoria da Literatura (UFRB).



bruno santana 
É homem trans negro, poeta, soterapolitano, professor de Educação Física,  
pesquisador na área de gênero, direitos humanos e masculinidades, reikiano, 
militante  do coletivo de Transs Pra Frente, transbatukeiro  e  protagonista 
na luta contra a transfobia.  Sou poesia em movimento, sou arte, amor e re-
sistência. 

carvalho junior
(Caxias/MA, 1985) é professor e poeta. Vencedor do Troféu Nauro Machado (po-
esia) no I Festival Maranhense de Conto e Poesia promovido pela Universidade 
Estadual do Maranhão, 2015. É autor de Dança dos dísticos (2014) e No alto 
da ladeira de pedra (2017), ambos pela Patuá. Publicou em antologias, jornais 
e revistas literárias nacionais. Edita a QUATETÊ. |professorcarvalhojunior@
gmail.com|

cláudia alexandra santos
É uma preta no mundo, mas lá bem no fundo, por herança de família, habita 
a Liberdade – bairro de Salvador, Bahia, Nordeste do Brasil. Escrevivente 
por insurreição negra e ativista, começou produzindo notícias para o Jornal 
Írohin. A experiência rendeu alguma poesia que começa a sair da gaveta, 
bem como crônicas e contos, além de um dicionário. Trabalha incansável e 
arduamente como professora e pesquisadora no campo das relações raciais. 

gabriel nascimento 
É baiano de Ilhéus-BA, linguista e professor da Universidade Federal do Sul da 
Bahia, sendo autor de dois livros, O maníaco das onze e meia e Este fingimento e 
outros poemas.

gonesa gonçalves 
É membro do Pet Comunidades Populares e Urbanas, pesquisadora no grupo 
de pesquisa Rasuras na UFBA e Coordenadora do Sarau Enegrescência. Publi-
cou poemas na Enegrescência: coletânea poética.



leo gonçalves 
(Belo Horizonte, 1975) é poeta, tradutor e ensaísta. Autor de Use o assento 
para flutuar (Editora Crisálida, 2018). 

lidiane ferreira
Uma das idealizadoras do Enegrescência, projeto literário de Salvador/BA. 
Em 2016, foi uma das organizadoras e poetas da antologia Enegrescência: 
coletânea poética, publicada pela Editora Ogum’s Toques. Em 2017, publicou 
um conto no livro Cadernos Negros,  vol. 40, antologia publicada pelo Qui-
lombhoje Literatura. Participa, neste ano, com um poema na antologia Um 
girassol nos teus cabelos: poemas para Marielle Franco, lançada na FLIP 2018, 
pela Quintal Edições.

lílian almeida 
É professora na Universidade do Estado da Bahia.  Tem contos e poemas pu-
blicados em revistas literárias digitais (Subversa, Raimundo, Liberoamérica), 
portais literários e publicações impressas. Em 2014 publicou Todas as cartas 
de amor (Editora Quarteto). Participa do livro Além dos quartos: coletânea 
erótica negra Louva Deusas (São Paulo, 2015). Mantém o blog Cartas, fotogra-
fias e outros guardados (http://lirioalmeida.wordpress.com/).

louise queiroz 
É mulher negra e lésbica, estudante de Letras na Universidade Federal da Bahia, 
nascida e criada em Salvador. Em 2016 publicou pela primeira vez no Enegres-
cência  – Coletânea poética e no mesmo ano participou do Cadernos Negros, 
vol.  39: poemas afro-brasileiros.

marcelo adifa 
Nascido em Sorocaba /SP em 1979, é roteirista e redator. Autor de Saltar Va-
zio (Penalux/2018); A Quem Se Fizer Estrela (2016/Penalux) e Exílio (2015/
Penalux), entre outros. Foi Diretor de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba 
e Assessor Parlamentar.  



marcelo ricardo 
É Bacharel em Humanidades (Ihac/UFBA), contista contemplado pelo Prê-
mio de Literatura, (Editora Malê 2017), poeta (Projeto Enegrescência, 2016(O 
Diferencial da Favela, Sarau da Onça, 2017); Roteirista e Cineasta. Trabalha 
com temática voltada para a cosmovisão iorubana e questões de raça e sexu-
alidade.

maría tabares 
(1958). Poeta egresada de la Escuela de Escritores de México, SOGEM. Ha sido 
publicada en revistas y antologías en Colombia, Ecuador, México, Argentina y 
Francia. Vive en Bogotá. Ha publicado La luz, poemas de sombra, Primer Pre-
mio Ediciones Embalaje, 2011.  Los Sombra, Mención de Honor, Premio Na-
cional de Poesía Ciudad de Bogotá, 2013. Álulas, 2014. Sinfonía, De mi sangre 
nacerán pájaros, 2017, entre otros.

mel adún
Publica regularmente contos e poemas na série Cadernos Negros e par-
ticipou da Coletânea Poética Ogum’s Toques Negros. Lançou os volumes 
infantis A lua cheia de vento e Adumbi, voltados para o projeto de narrar 
à criança e ao estudante a beleza muitas vezes despercebida em função da 
hegemonia da televisão e demais meios de comunicação de massa respon-
sáveis em grande medida pela ausência de hábito de leitura entre os mais 
jovens.

salete maria 

É uma cordelista feminista brasileira. Atualmente trabalha como professo-
ra do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da UFBA. É mem-
bro-fundadora da Sociedade dos Cordelistas Mauditos (sic) – um importante 
movimento fundado no ano 2000 em Juazeiro do Norte. Em março de 2014, 
Salete Maria completou “20 anos de cordelírio feminista e libertário”. 



sílvio roberto dos santos oliveira 
Professor Titular de Literatura Brasileira da Universidade do Estado da 
Bahia, tem formação em Letras Vernáculas com Letras Clássicas (UFBA), 
Mestrado em Teoria da Literatura (UFBA) e Doutorado em Teoria e História 
Literária (UNICAMP), no qual defendeu a tese Gamacopeia: ficções sobre o 
poeta Luiz Gama. Atualmente coordena o projeto de pesquisa Esopo Frag-
mentado:  o tecido mítico na literatura e em outras linguagens. Contato: 
sroliveira@uneb.br

valquíria lima
Graduada em Letras Vernáculas, é especialista em Estudos Literários, Mes-
tre em Literatura e Diversidade Cultural e Doutora em Literatura e Cultura 
pela UFBA. É professora de Língua e Literatura Brasileiras. Compõe o qua-
dro docente permanente do IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia). Participa de coletâneas e eventos literários. É autora do 
livro de poemas À Deriva (Via Litterarum, 2012), dentre outras publicações.

vanessa teodoro trajano 
(Teresina- Piauí), reside atualmente em Brasília-DF. Além de escritora, é 
professora de língua portuguesa com mestrado em Estudos Literários pela 
Universidade Federal do Piauí. Possui publicações, entre antologias e obras 
individuais, as quais se destacam Mulheres Incomuns (2012, contos), Poemas 
Proibidos (2014) e Doralice (2015, romance). Possui um livro de contos no 
prelo: Ela não é mulher pra casar.

vânia melo 
Nasceu e vive em Salvador, por ela, por Oxum e seus cuidados, e entregue a 
mundos possíveis. Graduada em Letras Vernáculas e mestranda em Literatura 
e Cultura, pela Universidade Federal da Bahia. É professora de Literatura e 
Língua Portuguesa. Publicou na coletânea Sangue Novo: 21 poetas baianos do 
século XXI e nos Cadernos Negros – vol. 35. Especialista em História e Cultura 
Afro-brasileira. Em 2018, lança seu primeiro livro solo pela organismo: Sobre 
o breve voo da borboleta e suas esquinas.



yirama castaño güiza
Nasceu em Socorro, Santander. Periodista e editora. Participou da criação da 
Revista e da Fundação Común Presencia. Integra o Comitê do Encontro Inter-
nacional de Mulheres Poetas de Cereté, Colômbia. Foi traduzida e publicada na 
Colômbia e no exterior. Publicou Naufragio de luna, 1990; Jardín de sombras, 
1994; El sueño de la otra, 1997; Memoria de aprendiz, 2011; Malabar en el 
Abismo, Antologia, 2012, dentre outros. 
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