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RESUMO 

Este estudo consiste em uma análise que busca identificar elementos poéticos na poesia de 

José Carlos Limeira, e relacionar com a construção da identidade afro-brasileira, levando em 

conta o contexto da resistência etino-cultural na contemporaneidade. Tendo por base a 

pesquisa bibliográfica visando os conceitos sobre quem é a voz que fala sobre os 

afrodescendentes. Utilizando como base, obras de Limeira que estão contidas na serie voz e 

poesia “A noite da liberdade”. Para tanto, a pesquisa abrange a análise que represente sobre o 

racismo e as desigualdades sociais, que são fatores relevantes para a formação da identidade. 

A fundamentação teórica foi desenvolvida por alguns autores considerados relevantes, que 

abrange a literatura afro-brasileira e contribuam para o pensamento étnico. Autores esses 

como Bispo (2011), Duarte (2018), Limeira (s/d), Munanga (2012) dentre outros, com 

finalidade de apagar a rotulação que o negro carrega ao longo de toda trajetória de vida. A 

fundamentação desse trabalho é para a ampliar e conscientizar sobre a importância de usar a 

literatura para descrever a historias e a resistência que os negros passaram e podendo assim 

não propagar os epítetos que são utilizados para desvalorizar a cultura e a religião dos afros 

brasileiros e podendo então reformular a construção da identidade brasileira.  

 

Palavras-chave: Limeira. Identidade. Literatura afro-brasileira.  

 

RESUMEN  

 

Este estudio consiste en un análisis que busca identificar elementos poéticos en la poesía de 

José Carlos Limeira, y relacionar con la construcción de la identidad afro-brasileña, teniendo 

en cuenta el contexto de la resistencia etino-cultural en la contemporaneidad. Con base en la 

investigación bibliográfica visando los conceptos sobre quién es la voz que habla sobre los 

afrodescendientes. Utilizando como base, obras de Limeira que están contenidas en la serie 

voz y poesía "La noche de la libertad". Para tanto, la investigación abarca el análisis que 

represente sobre el racismo y las desigualdades sociales, que son factores relevantes para la 

formación de la identidad. La fundamentación teórica fue desarrollada por algunos autores 

considerados relevantes, que abarcan la literatura afro-brasileña y contribuye al pensamiento 

étnico. (2010), Duarte (2018), Limeira (s / d), Munanga (2012) entre otros, con la finalidad de 

apagar la rotulación que el negro lleva a lo largo de toda trayectoria de vida. La 

fundamentación de ese trabajo es para la ampliar de la concientizar sobre la importancia de 



 

 

 

 

usar la literatura para describir las historias y la resistencia que los negros pasaron, y pudiendo 

así no propagar los epítetos que se utilizan para devaluar la cultura y la religión de los afros 

brasileños y pudiendo entonces reformular la construcción de la identidad brasileña. 

 

Palabras clave: Limeira. Identidad. Literatura afro-brasileña. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória dos povos africanos no Brasil está intrinsecamente ligada à exploração da 

força de trabalho no regime escravocrata colonial, e, em contrapartida, aos atos de resistência 

à sua retirada forçada da África com suas famílias para serem levados como escravos à 

América. A resistência continuava a bordo dos navios negreiros, nos quais homens e mulheres 

sofriam maus tratos durante o percurso, de modo que muitos deles não chegavam a completar 

a viagem, vindo a morrer antes de atingir seu destino.  

Essa resistência se dá com maior força quando a luta contra a escravidão se amplia 

através das fugas e, consequentemente, com a formação de quilombos. Os quilombos tinham 

como objetivo abrigar, defender e garantir a liberdade de quem escapava da escravidão, sendo 

considerados clandestinos e ilegais. Em várias regiões do Brasil, os quilombos permaneceram 

como lugar de refúgio e moradia dos descendentes dos escravos até o presente, 

transformando-se em comunidades periféricas. Atualmente são denominados, de acordo com 

Ramos e Smaniotto (2014), de “Remanescentes Quilombolas ou Quilombos 

Contemporâneos”. Silva (2018) descreve que: 

 

Historicamente, os quilombos, ao lado do candomblé, representaram uma 

forma de resistência. Os negros, ante a situação da escravidão, organizaram-

se para fugir das senzalas e das plantações, criaram os quilombos imitando o 
modelo Bantu africano dos séculos XVI e XVII, transformaram esses 

territórios em uma espécie de campos de iniciação à resistência, abertos a 

todos os oprimidos da sociedade.  (SILVA, 2018). 

 

Leite (2017) ressalta que as fugas mostram “a dimensão da resistência à escravidão”. 

Todavia não era somente essa a forma de escapar à escravidão, já que os abortos forçados 

constituíam uma das formas de diminuir a população de escravos, impondo perdas 

econômicas ao regime e ao senhor.  

A resistência dos afro-brasileiros não se manteve somente durante a escravidão, mas 

também após a abolição do regime servil, já que ainda persistiam muitas situações iguais ao 

passado recente. O principal objetivo passa a ser a luta para conseguir respeito e dignidade 

numa sociedade ainda acostumada com a visão rebaixante dos ex-escravos e seus 

descendentes. Como afirma Leite (2017) esses conflitos são “os que melhor explicam a luta 

dos ex-escravos por liberdade, respeito, dignidade e direitos no Brasil”. Apesar da resistência 

persistir nas décadas seguintes, as condições de vida dos escravos não melhorou após a 
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abolição da escravatura, tendo continuado as péssimas condições de sobrevivência, com o 

trabalho desqualificado, o desemprego, a mendicância e a indigência. Assim, levantaram-se as 

manifestações contra o preconceito e em defesa do direito à cidadania, valores que durante 

anos continuaram sendo negados pela sociedade oficial.  

No processo de resistência, os traços culturais, as vivências, o imaginário e a 

linguagem constituíram-se como atos de vida cotidiana, daí representados simbolicamente nas 

diversas manifestações das comunidades e nas representações literárias, na escrita do relato, 

da narrativa e da poesia. Ao tornar-se material e visível, nos livros publicados e nos 

manuscritos, a literatura produzida por autores negros e/ou que expressava a sua condição de 

resistência cultural e étnica, demonstra a necessidade de reconhecimento seja no conjunto da 

literatura brasileira, seja na composição de um corpus literário, com uma denominação 

própria.  

A partir dessa inquietação surge uma dúvida com relação à rotulação utilizada para 

definir a afirmação da literatura e cultura negras, sendo dividida em: literatura afro-brasileira, 

literatura negra ou, simplesmente, literatura brasileira. São denominações que suscitam 

debates teóricos, em suas variações, seja no sentido de preservar o traço étnico dessa 

produção, seja no sentido de situá-la no interior mesmo da literatura brasileira geral, evitando 

rotulações que possam encerrá-las num segmento à parte, como se fosse um “gueto” literário. 

Ao tratar sobre a literatura e as suas vertentes, o poeta José Carlos Limeira busca 

mostrar, com suas temáticas, como se forma essa identidade afro-brasileira e quais são as 

mazelas enfrentadas pela população negra na história do país. Na sua poesia predomina a 

aceitação de identidade, através de uma voz que fala do lugar afro-brasileiro, através de um 

eu-enunciador em seu processo de resistência. Lima (s/d) diz que “A poesia de Limeira é 

contemporânea, urbana, nascida da era tecnológica do computador e da comunicação visual”, 

o que facilita a conscientização da formação da identidade negra.  

Diante de uma sociedade complexa de origem escravocrata, há uma literatura e há uma 

linha de abordagem e análise de suas questões, no sentido de partilhar e colaborar com os 

estudos críticos de uma literatura afro-brasileira, na qual se destaca a poesia de José Carlos 

Limeira como um acervo importante da produção literária contemporânea.  

O interesse de discutir sobre esse tema surgiu quando estudei sobre a formação do 

povo brasileiro na disciplina LET 232 - Literatura Brasileira II, e a partir de então é que se 

aclarou ainda mais a importância da cultura afro-brasileira como um espaço identitário dentro 

da sociedade brasileira. Já me considerava de etnia negra, porém não havia processado a 
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consciência de aceitação da identidade formulada até então. De fato, foi através de 

incansáveis discussões sobre o tema que se formulou processualmente a minha identidade 

afro-brasileira, de modo que tomei consciência crítica do processo social em que a resistência 

negra contra os preconceitos étnicos se impõe no dia a dia, e então passei a não aceitar que 

utilizem de palavras com sentidos pejorativos para se referir a minha condição e etnia.  

Ao longo do curso, fui compreendendo, então, a relevância da literatura na construção 

de identidade cultural afro-brasileira. A narrativa e a poesia representam a luta, o sofrimento e 

a discriminação que vários antepassados viveram, construindo sinais de alerta para uma 

contínua reflexão sobre o porquê desses acontecimentos. Mediante a leitura dos poemas de 

José Carlos Limeira escolhidos para análise, formulei o seguinte problema de investigação: 

De que maneira as temáticas abordadas por Jose Carlos Limeira na sua obra poética 

relacionam-se com a construção identitária afro-brasileira? 

Assim, o trabalho tem como objetivo principal analisar elementos situados na poesia 

que ressalta a formação de uma consciência crítica afro-brasileira, estabelecendo então os 

diversos processos de resistência etno-cultural na contemporaneidade. Em vista do exposto, 

pude assimilar alguns dos problemas envolvidos na literatura brasileira em relação a sua 

nomeação, e assim opto por abordar, na pesquisa, a definição como afro-brasileira, e quanto à 

etnia, com base na diáspora existente no país, priorizei a denominação de afrodescendente ou 

negro, pois, assim, não generalizo somente a cor da pele.  

Na poesia de José Carlos Limeira, a construção identitária afro-brasileira, situa-se no 

contexto da resistência étnico-cultural afro-brasileira na contemporaneidade, pois traz os 

elementos poéticos desta construção identitária através de uma voz que representa a poesia 

negra contemporânea. 

Nessa perspectiva, a contribuição de autores como Bispo (2011), Duarte (2018), Lima 

(2003), Limeira (s/d), Martins (2017), Munanga (2012), Nascimento (2003), dentre outros, 

torna-se fundamental para o enriquecimento e a sustentação do estudo, pois trazem conceitos 

e perspectivas capazes de elucidar diversas questões que pairam sobre a formulação de uma 

identidade afrodescendente, constituída numa diáspora encravada no interior de uma 

sociedade hostil, sendo assim marcada pela discriminação sistemática. Desta forma, 

entendendo a noção de diáspora como:  
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O conceito de diáspora é proveniente da história de dispersão do povo 

judeu pelo mundo. Na modernidade, entretanto, foi importado para a 

história do povo negro capturado, escravizado e, desta forma, também 

espalhado por outros continentes durante o período colonial de 

formação do sistema capitalista que se utilizou largamente da mão-de-

obra escravizada no processo de acumulação do capital. Foi todo esse 

procedimento que deu origem ao que ficou conhecido como diáspora 

africana ou diáspora negra. (BISPO, 2011 p. 4) 

 

Ainda seguindo a linha de pensamento de Bispo (2011) sobre o conceito da diáspora é 

que levo em consideração que a existência em situação de diáspora acarretou vários danos 

para os negros, causando uma crise de identidade. Afinal, como afirma Bispo: “Não podemos 

esquecer que o processo da diáspora africana implicou dispersão, desterritorialização e 

expropriação o que gerou uma séria crise de identidade para os negros em todo o mundo.” 

(BISPO, 2011 p. 5). 

Assim, junto ao desejo de compreender como a aceitação da cultura afro-brasileira, 

surge à vontade de saber se essa literatura representa os negros pelo simples fato de serem 

escritas por outros negros ou por serem eles o personagem principal. Sendo assim, é que nas 

poesias de José Carlos Limeira, que ampliei o conceito de literatura afro-brasileira. As obras 

estudadas proporcionam um conhecimento supremo que está atado à religião, ao cotidiano e 

de certa forma denuncia o que os negros já suportaram e que na atualidade não é admissível 

aceitar.  

A fim de alcançar esses objetivos e considerando o problema definido para este 

trabalho, utilizei conceitos operacionais, apresentados a seguir, que se relacionam com a 

aceitação da identidade afro-brasileira. Considerando a dificuldade de estabelecer o conceito 

sobre quem se aceita como afrodescendentes ou não, é que Nunes (2017) considera que: 

 

[...] devido ao alto grau de miscigenação da população brasileira, há 

pouca precisão em identificar quem realmente pode ser chamado de 

“negro”, resultando no prevalecimento do critério de autodefinição por 

parte da pessoa. Para fins políticos, entretanto, consideram-se negros 

todos aqueles que têm alguma ancestralidade africana, mesmo que 

sejam também descendentes de europeus ou de índios. (NUNES, 

2017, p. 6). 
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A realização do trabalho é pertinente e temporâneo por sua importância, por se tratar 

de um tema que prevalece controverso e mal resolvido até os dias atuais, em torno do debate 

sobre formas e políticas de valorização e aceitação do negro, sua cultura e sua produção 

simbólico. Deste modo, a finalidade é mostrar através dos discursos de um eu-enunciador 

como a identidade afro-brasileira se formaliza e se impõe diante do meio social adverso. 

Como afrodescendente, em mim tem despertado o interesse pela valorização do negro no 

contexto social de um país em que ainda se julga pessoas pela coloração corporal. Neste 

sentido, o trabalho contribuiu para minha formação identitária, e para auxiliar na compreensão 

da cultura afro-brasileira, no campo dos estudos literários e identitários. 

A escolha do tema e do corpus de análise se justifica pelos seguintes motivos: o autor 

é negro e utiliza temáticas que atuam e se encaixam na construção de uma literatura 

comprometida com a formação da identidade afro-brasileira, ao constituir e valorizar um 

discurso poético afrodescendente. Esse reforço da escolha se solidifica com Lima (s/d) 

quando garante que: 

O engajamento de um poeta negro (como o de qualquer poeta), contudo, não 
precisa ser explícito. O poeta consciente da negritude não precisa estar 

restrito aos temas de denúncia, ou do “lamento da senzala”. Ele é alguém 

que ama, sofre, reage, como qualquer cidadão do seu tempo. O poeta e o 

cidadão são entidades diferentes, no plano estético, mas essas duas entidades 
estão interrelacionadas. (LIMA, 2018) 

 

Desse modo, é perceptível a existência de uma relação do autor com os temas de seus 

poemas, o que demonstra uma grande preocupação com os problemas enfrentados pelos 

afrodescendentes nas difíceis e complicadas relações de classe e etnia na sociedade brasileira. 

A fim de proceder a análise em consonância com os objetivos delimitados, selecionei os 

aspectos mais importantes da temática, considerando sua incidência e consistência no que se 

refere à formulação identitária afro-brasileira na poesia de José Carlos Limeira. 

O estudo proposto foi desenvolvido de acordo com o delineamento de uma pesquisa 

bibliográfica de cunho qualitativa, realizada a partir da abordagem descritiva da obra de José 

Carlos Limeira, na qual destacou o processo de construção da identidade negra por intermédio 

da poesia. O corpus da análise esta composta a partir de uma obra de Limeira de maior 

relevância, intitulada “A noite da liberdade”, com a seleção dos poemas: Quilombos, 

Panfletário, Traços e ainda uma pequena citação sobre o poema Maio. 

A pesquisa qualitativa apresenta propriedades que correspondem às imposições do 

estudo, pois envolve nas amostras vestígios, as quais são representativas para grande parte da 
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população negra. São utilizados como fontes bases de dados (literafro, Geledés), monografias, 

dissertações e artigos científicos, que auxiliam para o desenvolvimento da pesquisa. 

O plano de pesquisa é a literatura brasileira e o corpus constituído de poemas seletos 

de Limeira, com uma variedade de técnicas de coleta de dados, considerando a pergunta 

problema e os objetivos como parte desse processo. O corpus selecionado para a análise será 

alguns poemas que representam situações que evidenciam o sofrimento, o racismo, aspectos 

da etnia racial, e as desigualdades sociais que são fatores contribuintes para a formação da 

identidade. 

A forma de seleção das obras como satisfatórias para a realização da pesquisa seguiu-

se a partir da leitura explorativa do material, a fim de obter as identificações das informações 

para a resposta da pergunta problema. A leitura procedeu de forma seletiva, isto é, tendo o 

critério de separar o que de fato interessa à pesquisa, evitando poemas que por enquanto não 

contribuem para a solução dessa pesquisa. Assim foi realizada uma leitura analítica, para 

retirar informações de maneira que estas se mantenham coesas, de forma coerente e produtiva 

para demonstrar os traços da identidade negra acionados nos poemas.  

Após a seleção das temáticas é de total importância realizar a leitura interpretativa, 

com base nas fontes supracitadas. A escolha desses poemas ocorreu por serem os que mais 

contêm temas relativos à formação identitária do negro. Os descritores utilizados para a busca 

bibliográfica formam sobre literatura afro-brasileira, obra literária de Limeira, identidade e 

cultura negra e sobre a história da escravidão. O material coletado das fontes utilizadas tem o 

intuito de aprofundar e ampliar o conhecimento acerca do tema. 

Respectivamente, é feito um paralelo dessa busca com o contexto histórico sobre os 

negros, e ao mesmo tempo busca representar exemplos que estão presentes nas obras de 

Limeira. O presente estudo utiliza como categorias de análise as seguintes seleções: A vida 

social, o sofrimento, a indignação, a desigualdade social, os estereótipos e o contexto histórico 

que são relevantes para a construção e afirmação da identidade negra.  

Após a coleta de dados, foi feita uma comparação dos poemas com o contexto 

histórico de Limeira e dos negros, destacando o que é referente às denúncias e o que se pode 

refletir com a mensagem que o autor deseja transmitir no texto, tendo em vista que os poemas 

servem como uma forma de criticar e alertar sobre os acontecimentos e os estereótipos que se 

propagam ao longo dos tempos.  
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Através da análise comparativa com o objetivo de apagar a rotulação que o negro 

carrega ao longo da vida, o proposto é como a literatura pode transformar as imagens 

negativas em positivas, e esse processo se deu com os diálogos entre os poemas. 

Destarte, o primeiro capítulo dispõe da construção da identidade afro-brasileira, 

abordando também a importância da rotulação da literatura que possibilita que o negro seja 

preceptor de sua historia. No segundo capitulo recorre-se ao contexto histórico de José Carlos 

Limeira, mostrando sua trajetória literária e mencionando as suas obras e favorecimentos que 

deixou para a construção da identidade na cidade de Salvador e para os povos negros.  No 

terceiro e último capítulo, e a analise de algumas de suas produções que são de relevância 

para a literatura afro-brasileira e que será discutido com o intuito de reformular a aceitação do 

espaço do negro na sociedade.  
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1 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE AFRO BRASILEIRA  

1.1 Nomeação da literatura  

 

Inicialmente, teóricos analisam e discutem questões sobre a formação da literatura 

brasileira, bem como as suas denominações. A partir disso, e focalizando nas questões 

referentes ao processo de construção da identidade afro-brasileira é que verificar-se como essa 

formulação se faz presente nos poemas de Limeira, suscitando questões que se revelam como 

base para a abordagem crítica.  

A identidade vem se construindo através do tempo e com os indivíduos de cada 

sociedade. Sabe-se que não tem um conceito especifico sobre identidade, pois ela pode ser 

definida por vários conceitos, o que vai depender do ponto de vista que cada um defende, 

sendo um processo de reconhecimento de si próprio e da identificação no outro.  Segundo 

Suely Bispo (2011), para que esse processo de reconhecimento da identidade afro-brasileira 

seja concretizado, deve-se admitir que antes do negro ser aceito na sociedade moderna como 

um integrante desta, passou por sofrimentos muito dolorosos. 

 

 [...] não dá para se pensar a constituição de uma identidade negra na 

modernidade sem se referir a essa história de dominação, opressão e 

exploração a partir da dispersão dos negros pelo mundo nos processos 

impostos de colonização e imperialismo europeus que levou ao 

fenômeno da diáspora negra. (BISPO, 2011 p. 4) 

 

Do mesmo modo, Nascimento (2003) nos permite entender identidade como uma 

“encruzilhada existencial que o indivíduo constrói mutuamente”, e esse processo se dá por 

meio das suas experiências de vida, tanto no plano individual como no coletivo. Ou seja, para 

que a identidade negra seja concretizada através de cada um, o sujeito deve-se identificar e se 

aceitar através das vivências e da cultura de uma sociedade.  

A formulação da identidade se constrói através do discurso que perpassa dentro do 

ambiente em que todos compartilham de um pensamento parecido. Ao se enfatizar a 

necessidade de definir a identidade negra sublinha-se a importância de uma definição da 

literatura que representa a etnia afro-brasileira, agregando os diversos argumentos que operam 

cada uma das definições. A questão não é pacífica, haja vista existirem estudiosos que se 

colocam contra essa nomeação. Proença Filho (2010), por exemplo, considera a nomeação de 

literatura negra como uma limitação, restringindo-a para os escritores negros ou mestiços de 
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negro, deixando de incluir escritores que não fazem parte dessa etnia, embora escrevam 

dentro da mesma temática. No entanto, se faz necessário não somente criar a rotulação para 

essa literatura como também para os autores que fazem parte desse movimento, utilizando as 

nomenclaturas pertinentes e corretas, ou seja, denominando-os de afrodescendente ou negro, 

ao invés de colocarem “apelidos” para tentar amenizar a persistência de traços do racismo. 

A partir dessa afirmação, o que analiso não é a cor da pele do autor, derivando-a para 

aplicação à sua obra, e sim a aceitação da identidade afro-brasileira, centralizando na sua 

etnia. A aceitação da identidade decorre do caráter de cada indivíduo, de modo que neste 

trabalho não acata o jogo do preconceito étnico relacionado com a tonalidade da pele.  

A literatura afro-brasileira só começa a se construir a partir da posição do eu 

enunciador em relação a seu ponto de vista como negro, que passa a ser o sujeito 

prenunciador da sua história. E é por meios das palavras de Serafina Machado (2010) que 

ratifico essa aceitação. 

 

Ter consciência de si mesmo é o processo necessário para que o negro 

efetivamente construa sua identidade. Ou seja, pela conscientização, o 

afrodescendente pode negar os símbolos de estereotipias que foram 

anexadas a sua real imagem. Na poética, é possível verificar o 

comprometimento do ‘eu’ negro com sua própria identidade como 

pessoa, aceitando-se e assumindo a própria cor. (MACHADO, 2010, 

p. 45). 

 

Entende-se então que não é somente o afrodescendente que pode falar ou escrever 

sobre o negro, pois o que é de total relevância é o reconhecimento consciente como tal, e não 

sendo uma exclusividade; sabe-se, porém, que o lugar de fala influencia e muito na 

construção das narrativas. Nesse sentido, a literatura negra, quando escrita por corpos negros, 

tende a potencializar o real significado do ser negro, além de retratar, com maior precisão, as 

mazelas que interferem nessa existência e condiciona a uma resistência.  

 Diante dessas afirmações, observa-se que de fato há uma literatura com 

particularidades próprias, tendo como função abrir espaço para que os escritores 

afrodescendentes possam representar literariamente o universo negro. Independentemente da 

denominação utilizada o que importa é que a afirmação essa literatura vem derrubar o 

estereótipo associado ao negro, que é visto como escravo, inferiores, subalternos, ou recai 

sobre a redução a símbolo sexual.  
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A cor é matizada conforme a camada social. Enfrentar a ambiguidade 

das relações sociais que se construíram desde os tempos coloniais é 

entender porque a nação brasileira, mesmo orientando práticas 

mestiças, continua praticando um racismo silencioso. (BRITO, 2007, 

p. 116). 

 

Trata-se de uma literatura que luta para demolir os preconceitos, para igualar, e formar 

criticamente uma identidade afro-brasileira. Essa luta se justifica social e politicamente, pois 

embora considerado um país “moderno”, parcelas da sociedade brasileira mantém vivo e 

operante o preconceito étnico. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DE JOSÉ CARLOS LIMEIRA  

 

A trajetória de José Carlos Limeira Marinho e a sua contextualização histórica se faz 

necessária. O poeta foi um negro baiano que nasceu em Salvador, no bairro de Nazaré, em 

1951, e a partir de suas origens começou a escrever poemas, contos e crônicas desde 1971. 

Estreou com os poemas “Zumbi...dos”. Além da vida literária e da formação em Letras pela 

Universidade Católica do Salvador, também foi formado pela Universidade de Santa Úrsula 

no Rio de Janeiro, em Engenharia operacional mecânica em 1976. Foi colaborador a partir de 

1980 do Cadernos Negros, uma criação de Cuti e Hugo Ferreira em 1977, com o propósito de 

acabar com o apagamento do negro dentro da literatura brasileira, pois esse era o espaço para 

que afrodescendentes pudessem mostrar sua voz através de obras literária. (MARTINS, 

2017).  

Limeira viveu parte da sua infância na Liberdade, em Salvador, um bairro que 

segundo Borba (2016) tem esse nome por haver sido o lugar de chegada dos libertos e ex-

escravos. É o “o bairro mais populoso, considerado pelo ministério da cultura e território 

nacional da cultura afro-brasileiro, é o lugar que representa a cultura negra”. Com base no 

IBGE (2010) a cidade de Salvador tem uma população com 959.070 habitantes que são 

considerados negros. 

Limeira também participou da criação de projetos de capacitação de trabalhadores 

culturais afrodescendentes, fundando assim o GENS- Grupo de Escritores Negros bem como 

deixando vários poemas na série Cadernos Negros, na antologia Axé, entre outras, além de ter 

seus poemas traduzidos para outros idiomas. Faleceu em 12 de março de 2016. (DUARTE, 

2018). 

As temáticas abordadas em seus poemas mostram e denunciam as mazelas e 

discriminações sofridas pelo negro no passado e no presente. O poema “Quilombos”, 

dedicado ao intelectual negro Abdias do Nascimento, mostra o alívio representado pela 

conquista da liberdade no quilombo; liberdade essa que não sendo ainda total, já significava 

um alívio para o escravo que, uma vez fugido para o quilombo poderia viver livremente. 

Assim:  

Com uma história de luta, de resistência, de exemplos a serem 

seguidos, na alma do eu-lírico, fica não a marca do escravo, para 

sempre escravo, mas elementos simbólicos de sua origem, de sua 

identidade como homem negro: o samba, o batuque e o desejo de 

libertação. (MACHADO, 2010, p. 48). 
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 Limeira, em sua contemporaneidade, consegue transmitir um sentimento profundo da 

condição do negro escravizado de mais de um século atrás. Seus poemas são construídos a 

partir das vivências dos ancestrais, das quais ele se torna sujeito por se considerar integrante 

da diáspora. Ora, conforme Michel Foucault “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de denominação, mas aquilo por que, pelo que se luta [...] 

(Foucault,1996 p.10), não precisando necessariamente ter presenciado para poder escrever 

sobre a situação. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS POEMAS  

3.1 Palmares: sonho de liberdade  

 

Ao considerar que a literatura faz parte da diáspora africana, Limeira no seu poema 

descreve como seria a África se não houvesse acontecido à migração forçada e a sujeição 

escravocrata. O eu lírico demonstra sua exasperação ao questionar a mudança da condição de 

liberdade na África para a de escravidão nas Américas. Tendo assim o poema Quilombo que é 

subdividido em seis subtítulos, que são nomeados como: Memória I, Memória II, Sonhos I, 

Sonhos II, Noticias e Insônias. 

Memórias I 

Queria ver você negro 

negro queria te ver 

se Palmares ainda vivesse 
em Palmares queria viver. 

O gosto da liberdade sentido, cravado no peito 

correr, sentir os campos ter a vida 
Angola Janga 

terra de negros livres  

Ali toda vida 

Toda raça, raiva, vontade 
África 

África (tão subitamente roubada) 

Sonhos (tão subitamente assassinados) 
Liberdade (tão subitamente trocada pela escravidão) 

(LIMEIRA,p.7) 

 

 O poema se estrutura para mostrar como foi forçada a escravidão desses negros que, 

de forma grotesca, foram retirados de seu ambiente onde eram livres e levados para servirem 

e viverem em más condições. 

 Pode-se perceber que Limeira escreve para aqueles negros que não se encontram 

presentes e que sua pretensão era poder conviver com eles em Palmares, lugar esse onde os 

negros se refugiavam; e completa descrevendo que se pudesse vivenciar esse momento, 

poderia compartilhar do mesmo gosto da liberdade que eles sentiram. De maneira sucinta cita 

as cidades “Angola e África”, lugar em que viviam em liberdade. O eu lírico delimita e afirma 

o ambiente em que viviam para mostrar que as pessoas, os sonhos e principalmente a 

liberdade que ali poderiam ser desenvolvidos foram brutalmente desmoralizados, destruídos e 

perdidos para o mundo escravocrata. No entanto, os fatos não somente são evocados para 

relembrar os acontecimentos do passado, mas para mostrar aos leitores que essa Palmares 
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pode ser reconstruída – simbolicamente – se as pessoas se aceitarem como negros e deixarem 

de reproduzir as banalidades. Quanto a Angola janga citada no poema pode-se fazer uma 

contextualização com o livro de Marcelo D’Salete (2017), que contém exatamente a história 

de Palmares. O nome faz aflorar as referências sobre toda história de Zumbi e a luta de 

Palmares. 

 

Memória II 
Negro correndo livre 

Colhendo, plantando por lá 

Se Palmares ainda vivesse 
Em Palmares queria ficar. 

O ódio do feitor é perigoso, fecundo 

Ele pode emprenhar até mentes mais estéreis 
Com seu pênis de chicote. 

Os feitores esparramam se gozo 

Nas costas dos malungos 

Guinés, Ardras, Congos, Agomés, Minas, cafres 
E o sangue jorrou com tanta força 

Que em Angola, fui Nagô, irmão de Haussá 

Jeje. Tapa e Senty. 
O cheiro nauseante do esperma da tortura 

Fez com que ficássemos juntos, usando nosso ódio 

Mais comum. 

 

A destruição da liberdade transforma-se em diversas situações de opressão e injustiça. 

Os negros poderiam ter vivido livres, mas para que essa condição fosse restaurada, foram 

formados homens e guerreiros que estavam dispostos a ir ao encontro dessa emancipação. 

Embasados na ideia escravagista, os colonizadores não aceitavam que os negros pudessem 

viver em total liberdade. O seu discurso contrário à libertação chegava a ser eloquente, 

influenciando as mentes que não compactuavam com esse pensamento, o que não é incomum 

nos dias atuais. Como no poema, Palmares é uma referência emblemática, que vem sempre 

sendo retomada, como símbolo da luta pela liberdade, conforme os negros a queriam, vivendo 

em comunidade.  

É perceptível como Limeira, em sua contemporaneidade, faz uma contextualização 

dos acontecimentos, confrontando palavras e atos racistas passados com os atuais, no sentido 

de esclarecer. Essa poesia também educa e, sobretudo, previne e desconstrói o preconceito, 

pois, como se sabe, um comentário negativo de uma mente maldosa pode transformar outras 

mentes, aumentando assim a propagação do racismo. A raiva do senhor escravocrata causou e 

causa a mortes de vários inocentes, o que provoca dores e sofrimentos que se alastram de 
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forma direta ou pulverizada. A escravidão é colocada como uma tragédia sem noção, onde se 

destrói consciências e identidades. O feitor que é citado no poema é visto como a “mão forte 

dos senhores” que controla os escravos, mas que na verdade é um oprimido que pode ser 

castigado caso cometa alguma desobediência. Esses feitores também eram negros ou mestiços 

que exerciam a função de controlar os outros escravos e usava a voz e a violência e castigos 

para submetê-los à ordem servil. 

Limeira utiliza-se de metáforas para dar andamento aos sentidos do poema, quando se 

refere ao esperma que causa a propagação em uma sociedade, pois o sentido que se tem é que 

a reprodução em relação a espalhar tão rapidamente a maldade. É como uma propagação de 

espermas que podem assim gerar outros seres preconceituosos. Mas também essa metáfora 

pode referir-se aos novos seres que nascerão para serem escravizados e que similarmente 

serão irmãos com etnia e sofrimentos em comum, formando assim um povo irmanado pelo 

sofrimento e ódio a um opressor feitor/senhor. 

Sonhos I 

O rei de Portugal 

mandou ao meu povo matar 
se Palmares ainda vivesse 

em Palmares queria estar. 

Cumbe na Paraíba, Alagoas, Macaco e Subupira 

Mangueira, São Carlos, Portela na Avenida 
são quantos? 

Ontem morri em Andalaquituche, Tabocas, Amaro, Acotirene  

Hoje no Juramento, Borel, Turano, Salgueiro, Curuzu... 
Morro subindo morro 

rolo ladeira cada dia com decidido ar de defunto novo 

quando desce a noite vejo em cada fundo de prato o reflexo da luz da vela 
e sonhos para devorar 

(LIMEIRA,p.7) 

 

Nota-se que o poema formula uma denúncia por haverem morridos tantos negros, por 

ordem de um rei que, na sua superioridade, destruía a vida de vários afrodescendentes, com o 

objetivo de suprir seu ego e seu poder. Limeira descreve nomes de povoados que se 

localizavam em Palmares e que foram destruídos consecutivamente. Como reitera Araújo 

(2015), a destruição do quilombo histórico ocorre com a expedição do bandeirante paulistano 

Domingos Jorge Velho contra Palmares e com a morte do líder Zumbi: 

 

 



20 

 

 

 

Sete anos antes da destruição completa de Palmares, Domingos Jorge Velho 

(1641- 1705), o Bandeirante Paulistano, tinha chegado às cercanias do 

Recife (novembro de 1688) com mil índios e cem brancos, além de mulheres 
e crianças. Ele fora convidado para uma expedição contra Palmares. Como 

muitas já haviam sido tentadas, talvez eles não tivessem nem ideia de que 

aquelas seriam as últimas, mas também não seriam nada fáceis. (ARAÙJO, 

2015, p.17). 

 

Sonhos II 

Te vejo meu povo feliz 

teu sonho querendo sentir 

se Palmares ainda vivesse 

pra Palmares teria que ir 
Você já pensou se Domingos Jorge Velho e sua malta 

Não houvessem tido tanta sorte? 

Já pensou naquele país da serra da Barriga? 
sei que talvez não, 

é difícil imaginar uma terra 

onde não fosse possível ver 
uma negra ter que mostrar a bunda 

abrir as coxas tirar das entranhas o pão de cada dia 

onde não fosse possível ver 

criancinhas 
de dez, oito, seis anos 

voltando às quatro da manhã 

depois de vender chicletes e o último resquício de dignidade 

nos cruzamentos da cidade. 
(LIMEIRA,p.8) 

 

O eu lírico exalta o sonho de liberdade e lamenta a sorte do povo quilombola de 

Palmares. A sonhada vitória teria sido gloriosa para todos os negros, que não teriam de passar 

por humilhações para poder sobreviver. Assim, o seu rebaixamento de classe não começaria 

tão cedo, ainda crianças, que acabam perdendo sua infância para viver submetidos à situações 

similares à escravidão. As mulheres não seriam obrigadas a usar o corpo para poder 

sobreviver, sendo muitas vezes usadas para satisfazerem os seus senhores. 

A vontade de acabar com o lugar de refúgio desses escravizados não cedeu, até que 

houvesse uma destruição total. Para isso teriam de aniquilar o líder que era Zumbi. Mas a 

derrota se impôs ao povo negro. Palmares hoje só existe na memória de quem reflete e se 

considera integrante dessa resistência. A fuga para esses quilombos eram o que faziam com 

que esses prisioneiros/ escravos pudessem sentir o gosto de escapar das torturas dos feitores e 

poder viver em paz e liberdade. Este sonho foi destruído pelo ataque feroz de Domingos Jorge 

Velho e seu exército.  
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23 de Janeiro de 1691 – primeiro ataque de Jorge Velho fracassou. Mas, de 

certo os paulistas não desistiriam, aliás, de 1691 a 1725 (por 34 anos) eles 

permaneceriam acantonados nas regiões de Palmares para evitar que ele 
ressurgisse das cinzas, como vinha ocorrendo há mais de 100 anos, desde 

pelo menos o início das batalhas em 1602. A maior prova de que os luso-

brasileiros estavam dispostos a dar um fim em Palmares foi o aumento de 

expedições. De 1655 a 1694, ou seja, num período de 39 anos ocorreram 
cerca de 31 expedições coloniais (sem contar as expedições punitivas de 

iniciativa privada). (ARAÙJO, 2015, p.18). 

 

Notícias 

Por menos que conte a história 

não te esqueço meu povo 
se Palmares não vive mais 

faremos Palmares de novo 

Ontem um distinto senhor me disse: 
– Filho não pense nessas coisas 

(naturalmente mandei-o à merda) 

(LIMEIRA, p.8) 

O poeta Limeira tenta manter em suas obras lutar contra o apagamento da dor pela 

qual os afrodescendentes passaram. Seus poemas denunciam esses acontecimentos e é através 

desses escritos que ainda consegue-se manter viva essa lembrança de sofrimento. A partir da 

leitura e reflexão dos poemas, podemos nos conscientizar e nos esclarecer sobre os discursos 

que tentar formar e dar sentido à identidade afro-brasileira, não deixando que fatos históricos 

dessa luta venham a cair no esquecimento. Sua obra demonstra que é preciso poetizar e 

reafirmar a resistência de homens que, antes livres, perderam esse direito, sendo submetidos à 

escravidão.  

Insônias 

Saudades das Tuas noites 
fogueiras que eu não vivi 

Palmares, Estado Negro... 

(vivo pensando em ti) 
Como não estar 

Na podridão do Mangue 

nas ratazanas da zona 

na multidão de bucetas infectas 
como não estar no barulho da britadeira 

Na comida azeda na marmita fria 

como não estar na fome do meu filho 
Já nascido com jeito de morte 

como não estar no lixo das madames 

no cheiro da gordura da pia 
nas bostas dos barões boiando na latrina 

como não estar no trem lotado, no barraco caindo 

No camburão na porrada nos dentes 
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no lodo do fundo de cada cela 

Como, se tudo isso sou eu? 

Quilombos, meus sonhos 
sofro de uma insônia eterna de viver vocês 

Vivo da certeza de renascê-los amanhã, 

Se um distinto senhor vier me dizer 

para não pensar nessas coisas 
vou ter de matá-lo 

com um certo prazer. 

Por menos que conte a história 
Não te esqueço meu povo 

Se Palmares não vive mais 

Faremos Palmares de novo. 

(LIMEIRA, p.8). 

 

O quilombo dos Palmares que é citado no poema, na verdade é uma utopia histórica, 

visto que é um desejo não só do autor como de qualquer pessoa que tenha a conscientização 

do processo histórico dos negros, que eles pudessem viver felizes e se libertassem dessa 

memória escravocrata e nos enquanto afrodescendentes não tivéssemos uma historia tão 

dolorida e tão resistível.  

A inserção do poema no contexto histórico étnico-racial se constrói a partir das 

denúncias que são articuladas por Limeira. No poema Maio, por exemplo, que poderia ser 

relacionado com a abolição da escravatura, por ser o mês em que a Lei áurea foi assinada, 

Limeira descreve a sensação dos negros: “quero ver colares, gritos, danças”, como uma forma 

de demonstrarem a sua cultura e religião. Lima (2010) descreve de maneira ampla de como 

seria esse poema realista de Limeira: 

Alguns poemas discutem abertamente a questão da consciência negra, como 

Maio. Esse poema soa como um grito consciente sobre as imensas 

dificuldades de se refletir intimamente a questão da negritude: assumir a 

negritude e ser feliz com ela. Maio, mês controverso para a consciência 
negra. Mês em que jogaram uma isca, uma cortina de fumaça. O maio de 

poema não seria o da Princesa Isabel, mas o outro, mais realista e menos 

oficial. (LIMA, 2010. p,6). 

 

A cultura e a religiosidade dos negros estão presentes nas práticas do candomblé, nos 

afoxés, e festas populares. Como afirma Carneiro e Lima (2017) os afoxés mais tradicionais 

baianos são os Filhos de Gandhy, em Salvador, e o Filhos da Luz, em Feira de Santana, que 

fazem parte dessa formação de identidade. No entanto, não são apenas essas manifestações 

que compõem o universo da identidade negra.  

De acordo com Brito (2007) “a temática religiosidade deve ser aprofundada, a partir 

das experiências vividas pelos escravos e escravas.” (BRITO, 2007, p. 116). Acrescento que 

não somente pelos que passaram pela escravidão e sim por todos aqueles que têm em sua 
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formação identitária as suas decisões religiosas. Um dos fatores históricos que está presente 

na vida de Limeira e também na sua produção literária é exatamente a sua religião, o que fica 

bem explicito no poema traços.  

Os traços linguísticos africanos também fazem parte dessa construção identitária, 

como restauração ou registro de falas e vocabulários, já que, conforme Kabengele Munanga, 

“[...] as línguas se perderam no contexto escravista” (MUNANGA, 2012, p. 11). Todavia, 

dentro do contexto religioso ainda se encontram vestígios da linguagem original: 

 

[...] nos terreiros “religiosos” de candomblé, resistiu uma linguagem 

esotérica africana enriquecida pela língua portuguesa, que serve de 

comunicação entre os humanos e os deuses, constitutiva de 

identidades no plano da religiosidade negra. (MUNANGA, 2012, 

p.11) 

 

Carrego comigo os traços 

Sonhos dos oprimidos  

Contas e adereços  

Que falam de muitos sentidos  

Que contam dos nossos feitiços 

Que mostram certos endereços 

Entre o sim e o não do que há 

Dos nossos maiores acertos 

No branco de Leembá 

De Roji ostento o azul 

Uso de todas as cores 

Do vermelho e rouge de Nzila 

Aos colares de laguidbá 

Minhas contas de coral, Âmbar e louça 

Vão do verde de Katende 

Ao ouro da Kisiimbi mais moça 

Ando cheios de marcas 

Provas de boa herança 

Nas sextas só uso branco 

Nas quartas vermelho franco 

Nos cabelos, as vezes tranças 

Sou do povo que tem fé 

Em Deuses da cor mais cor 

Uns que cuidam das doenças 

Outros de encanto e amor 

Dizem que sou do babado 

Dizem que sou mandingueiro 

Que entendo de quebranto 

De como chamar dinheiro 

Digam o que quiserem 



24 

 

 

 

Eu sou de um povo de fibra 

Que resiste ao que der e vier 

Que desfaz as intrigas 

Que guarda da beleza das folhas 

Ao sabor do acarajé 

[...] 

De quem não se ouve um ai 

Sou desse Povo de Santo. 

E se quiser outro tanto, 

sou mesmo é de Candomblé. 

 
 

A importância do contexto histórico de Limeira mostra como se pode elaborar um 

novo pensamento em relação à cultura e à formação negra, evitando prosseguir com os 

pensamentos retóricos que se propagavam durante a escravidão. Munanga (2012) destaca:  

 

Por isso, no processo de construção da identidade coletiva negra, é 

preciso resgatar sua história e autenticidade, desconstruindo a 

memória de uma história negativa que se encontra na historiografia 

colonial ainda presente em “nosso” imaginário coletivo e 

reconstruindo uma verdadeira história positiva capaz de resgatar sua 

plena humanidade e autoestima destruída pela ideologia racista 

presente na historiografia colonial. (MUNANGA, 2012, p.10) 

 

Outro poema que denuncia o preconceito contra o negro é Panfletário, composto por 

várias frases em que se propaga no dia a dia das pessoas e que muitas vezes não atentam que 

se trata de uma forma de preconceito étnico, e Limeira usa o poema para criticar e mostrar 

que não é aceitável a sociedade continuar proferindo tais frases, como: 

Que fique bem claro 

Ando cheio desses papos de otário 

Repetindo antigas  

 tolices quando se diz o mesmo que se disse: 

 

– Êta negro metido, essa gente não pode ter nada que já fica perdido; 

– Não tenho essa bobagem de cor comigo; 

– Era uma pretinha, mas muito asseada; 

– Lá não vou, só tem Brau, e uma furada; 

– Trate do seu cabelinho, faça um relaxamento, dê uma escovada... 

– Precisa ver as tranças daquele rasta, parece penca de pucumã! 

– Com minha filha não! Não botei no mundo para dar a vagabundo! 

– Acho que essa história de cotas não vai dar certo! 

– É um rapaz muito caprichoso, a roupa rasgadinha, mas alvinha! 

– Ela tem uma barriga limpa! Os filhos são todos clarinhos... 

Ecos da democracia racial, você já ouviu isso ou não? 

E ainda acusam: 
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– o pior racista é o negro! 

Como posso ser racista se o poder está com os brancos e não tenho nem emprego? 

Chega meu chapa, daqui pra frente ou trata melhor nossa gente ou vai levar muito 

tapa! 

(LIMEIRA, p. 09). 

 

Cada verso desse poema demonstra a indignação do eu lírico para com as estereotipias 

direcionadas contra o negro. São frases como essas que a sociedade continua produzindo e 

cada vez mais formando os preconceitos de que os seres humanos devem ser padronizados, 

em relação a sua aparência corporal. De fato, ainda se reproduz a ideia de que o negro é sujo: 

“era uma pretinha, mas muito asseada”, ou seja, compara-se o ser negro com a ideia de 

sujeira, ou “a roupa rasgadinha, mas alvinha”, vocábulos que devem ser banidos das mentes e 

dos textos atuais.  

Ao fazer uma reescrita da posição do escravo recém-liberto, no final do poema 

Limeira assume uma posição mais severa e deixa uma mensagem de alerta para que a 

sociedade possa ficar mais atenta em relação aos discursos que se popularizam. Nessa 

perspectiva e de maneira sistemática é que o preconceito étnico, mesmo não sendo excluído 

totalmente da sociedade, tem uma chance de ser mostrado em forma de poesia e 

denunciadora. Como relata Andréa Araújo (2015) 

Embora, sempre a sociedade brasileira tenha tentado transmitir para o 

mundo que existe uma relação de harmonia entre os diferentes povos, 

o racismo nunca deixou de existir, visto que a população negra sofre 

até hoje com a discriminação racial, e as desigualdades. Neste sentido, 

o preconceito racial continua de modo camuflado e, na maioria das 

vezes, é manifestado por meios indiretos, como brincadeiras, piadas e 

apelidos maldosos. (ARAÚJO,2015, p. 15) 

 

A compreensão dos dados históricos que circulam sobre os afrodescendentes e a 

maneira como Limeira usa os poemas para descrever o cotidiano e as mazelas que acontecem 

com os negros, na sociedade que insiste em produzir termos altamente preconceituosos, faz 

com que se avolumem ainda mais as produções literárias e que a literatura brasileira tenha 

mais ênfase no assunto sobre formação da identidade afro-brasileira.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, entende-se que a história dos afrodescendentes está inteiramente ligada à 

condição servil da escravidão, o que acarreta um peso preconceituoso em relação à etnia 

dentro da sociedade que ainda considera a tonalidade da pele um critério de discriminação. 

Por esse motivo a definição da literatura voltada para os negros é de total relevância. A 

literatura negra afrodescendente ou afro-brasileira constitui o espaço que o negro ocupa para 

falar sobre si mesmo e para contar a sua história na condição de eu enunciador, não tendo 

assim a sua vida contada por outras vozes. Não se trata tão-somente de usar um termo para 

nomear essa literatura, pois o que importa é como o negro se vê inserido nesse espaço, tendo o 

seu verdadeiro reconhecimento e podendo se autorrepresentar e representar outros que 

também são considerados afrodescendentes.  

Neste sentido, os poemas de José Carlos Limeira funcionam como obras que tratam da 

cultura e da valorização do negro, podendo então ampliar e fortalecer a conscientização de 

uma identidade negra, em busca da autoestima necessária para enfrentar as discriminações. 

Enquanto poeta e ativista, Limeira se posiciona como um ser integrado e incomodado com os 

estereótipos que são lançados por pessoas altamente preconceituosas, o que o torna um 

reconstrutor dessa identidade. Assim, suas obras operam no campo da libertação mental, ao 

questionar o status quo e propor um discurso de afirmação do povo negro. 

Observa-se que o mais importante nas análises das suas obras é afirmação dos valores 

negros, sua história e vivências. A partir da leitura dos poemas, a tragédia da escravidão é 

vista de forma crítica e reelaborada por um discurso de resistência, como um alerta para a 

conscientização da história. O contexto histórico de Limeira ajuda na compreensão de seu 

posicionamento nas suas escritas, pois toda a sua carreira dedicada a uma escrita do eu negro, 

constituindo um sujeito demonstra não renegar sua essência. Assim ele dá uma ênfase maior a 

estas questões em aberto, em poemas escritos com bases na sua vivência na cidade de 

Salvador, contando histórias que acontecem no dia a dia de qualquer cidadão afrodescendente. 

 Esta pesquisa demonstra que através da leitura e análise de poemas de José Carlos 

Limeira pode-se perceber que a consciência crítica é um fundamental no combate ao racismo 

e os preconceitos, trazendo a valorização da cultura, da religião e da identidade negra. A 

discussão que essa pesquisa propõe busca a ampliação da conscientização sobre a importância 

de utilizar a literatura para descrever e reconstituir as histórias de toda resistência que se 
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refere ao negro, aos epítetos que são utilizados contra eles e contra a sua cultura, pois, 

enquanto negros buscamos incessantemente lutar pela construção de nossa identidade. 

O poeta José Carlos Limeira tem como característica de sua escrita retomar as 

temáticas da condição do negro de forma bem direta e realista. Os seus poemas representam 

os afrodescendentes no seu cotidiano, mostrando fatos reais que representam o ambiente 

hostil no qual transitam os afro-brasileiros, na vida social, no trabalho, no convívio cotidiano. 

Trata-se de comportamentos discriminatórios que são recorrentes e que por vezes passam 

despercebidos por quem os pratica. Diante de tantos problemas sociais que existem na 

sociedade atual, saber sobre a formulação da identidade afro-brasileira, possibilita um olhar 

mais reflexivo acerca dos direitos e formas de luta de resistência. O poeta acredita que a 

história dos negros deve ser valorizada e reconhecida. E que essa formação da identidade deve 

ser construída processualmente através de grupos que compactuam de um pensamento 

similar, podendo assim enaltecer sua cultura e reverenciar a do outro. 
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                                              ANEXO A 

TABELA DE POPULAÇÃO NEGRA EM SALVADOR 

 

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/2094 


