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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma leitura da obra poética de Solano 

Trindade, tendo como objetivo primeiro verificar como se dá na sua poesia  a 

representação do negro, a se propor revisar o processo da formação da 

identidade do negro enquantoluta pelo reconhecimento, na esfera histórica e 

literária; e tomando como fundamento básico para as análises realizadas as 

representações e reações diante de histórias que trazem narrativas e 

ilustrações enfatizando que é preciso ir além dos estereótipos étnico-racial. 

Ressalta na obra deste poeta ressignifições das imagens aplicadas ao negro 

na diáspora, confrontando-se com valores morais, políticos e sociais da elite, 

com intuito de reconhecer o caráter humano do negro. Preocupa-se com o 

resgate e valorização da cultura afro-brasileira,responsável pela formação da 

identidade cultural. Dessa forma, elabora-se uma pesquisar sob a perspectiva 

da patrimonialização histórica da preservação e disseminação da cultura negra 

no Brasil, apontando a importância em recuperar à memória do passado 

histórico de resistência física, cultural e espiritual vivenciada por nossos 

ancestrais e antepassados. 

 

Palavras-chave: NEGRO, MEMÓRIA, HUMANIZAÇÃO, IDENTIDADE, 

PATRIMÔNIO, REPRESENTAÇÃO 
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ABSTRACT 

 The present work consists of a reading of the poetic work of Solano 

Trindade, aiming first report as it gives in its poetry the representation of the 

black, to propose to review the process of formation of the identity of the record 

to hide the recognition, in the historical sphere E Literary; And taking as a basic 

foundation for how analyzes carried out as representations and stories in front 

of stories that bring narratives and illustrations emphasizing what is necessary 

and beyond ethnic-racial stereotypes. It emphasizes in the work of this poet 

emphasizes the images applied to the black in the diaspora, confronts with 

moral, political and social values of the elite, with intention of recognition or 

human personage of the black. It is concerned with the rescue and appreciation 

of Afro-Brazilian culture, responsible for the formation of cultural identity. In this 

way, a research is developed from a perspective of the historical 

patrimonialization of the preservation and dissemination of black culture in 

Brazil, pointing out an important one in recovering the memory of the historical 

past of physical, cultural and spiritual lived by our ancestors and ancestors. 

 

Key-words:BLACK, MEMORY, HUMANIZATION, IDENTITY, PATRIMONY, 

REPRESENTATION 
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ABI - Associação Brasileira de Imprensa 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo visa apresentar, em primeiro lugar, uma retrospectiva da 

vida e da obra do poeta Francisco Solano Trindade (1908-1974), que nos 

propicia um canto poético de resistência contra a opressão e de luta pelo o 

reconhecimento da cultura negra no Brasil.  

Em seguida, análise trata dos temas e dos recursos linguísticos que 

compõem a poesia deste autor, tais como a da figura do negro, da sua 

religiosidade, a linguagem popular e a defesa de uma identidade afro-brasileira. 

Verificam-se, pois, as diferença específica  da literatura  afro-brasileira, a fim de 

compreender  representação dos papéis sociais destinados aos negros e a 

proposta de mudança que traz consigo. Trata-se, neste sentido, de analisar 

algumas antologias literárias de Solano Trindade, buscando aspectos da 

identificação e afirmação identitária no grupo ao qual se insere através de 

experiências vivenciadas, tanto no contexto social quanto cultural.  

Em terceiro lugar, será feito o reconhecimento e a análise do discurso 

sobre como a história e os personagens negros foram retratados ao longo dos 

anos dentro da literatura brasileira.  

Com isso, o trabalho pretende colaborar com o pensamento sobre a 

construção e a origem da representação do negro na sociedade brasileira.  

Diante de tais considerações, a pesquisa parte de  uma perspectiva 

simbólica, imaginária e/ou ideológica  no sentido de uma patrimonialização 

histórica da preservação e disseminação da cultural negra, da valorização da 

herança e memória africana de resistências física, cultural e espiritual. Desta 

forma, verifica-se na obra do Solano Trindade uma visão e percepção de 

mundo e valores derivados de uma experiência histórica, relacionado ao ideal 

de reterritorialização e de alteridade, que são dinâmicas de reconhecimento da 

matriz cultural afro-brasileira.  

A interpretação do poeta reforça a importância dos estudos sobre 

patrimônio cultural, em especial a partir da noção de memória dos espaços. 

Buscando elementos no passado da escravidãoe na vida do negro fora da 
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África, incorporando aos seus versos o que ainda sobrou de vívido na memória 

reprimida de sentimentos e acontecimentos históricos profundos,  o poeta se 

embrenha nas histórias da ancestralidade para resgatá-las em memórias que 

reconstruam a identidade cultural do negro. Em suas tramas literárias, são 

evocadas a memória pessoal e coletiva, constituindo um discurso poético de 

re-humanização, que é tomado por um processo de recriação e ressignificação 

da imagem e representação do negro. 

Com isso, procura-se evidenciar como é possível construir uma 

referência a partir de si mesmo,  enquanto sujeito histórico que assume uma 

identidade afirmativa através de sua própria cultura. Trata-se, portanto, de 

buscar estabelecer uma ideologia de valorização da cultura tradicional e 

religiosa de matriz africana, a fim de sair da margem -no sentido de deixar de 

ser um objeto secundário- e passar a exercer papel de “protagonista”, 

especialmente enquanto ser social, dentro do panorama literário. 

Assim, estarei suscitando as possíveis contribuições dos estudos 

históricos, social e culturais para o entendimento da temática proposta. As 

dinâmicas de reconhecimento dessa matriz cultural vinculadas a uma trajetória 

histórica da valorização da população negra de descendência africana no 

processo de elaboração das identidades, utilizando como base as produções 

literárias do Solano Trindade como ferramenta importante de análise no 

processo de reconhecimento de bens culturais afro-brasileiros a partir da ação 

patrimonial.    

É a partir desse panorama introdutório pretende-se responder algumas 

inquietações que serão as diretrizes para a pesquisa, como: Qual a importância 

da literatura no processo de formação de identidade étnica-racial? E quais as 

imagens elaboradas em torno de personagens negros? E como a literatura 

afro-brasileira desempenha um papel importante nas dinâmicas de produção 

material e simbólica de ressignificação na imagem do negro?E como o conceito 

de Cultura e “Raça” estão inseridos neste processo de construção identitária?  
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1 SOLANO TRINDADE E A POESIA AFRO-BRASILEIRA 
 

Francisco Solano Trindade foi um ativista político, pintor, folclorista, 

teatrólogo, cineasta, ator de cinema e poeta. Nasceu no bairro São José, no 

Recife (PE), em 24 de julho de 1908. Filho do sapateiro Manuel Abílio Pompílio 

da Trindade, e da operária cigarreira Emerência Maria de Jesus Trindade. 

Alguns versos do poema “Reencarnação” podem oferecer uma dimensão da 

influência familiar na sua afirmação identitária:“A minha mãe/ Nascida de Índio/ 

e africano/ Meu pai/ Nasceu de branco e africano/ Sabia falar nagô/ Meu pai 

era preto/ Minha mãe era preta/ Todos em casa são pretos” (TRINDADE, 1961, 

p. 84). 

 Apesar da mistura racial de sua genética1, não houve dúvidaacerca da 

sua raça, esta formulada na busca de origem ancestral o que levou à sua 

identificação com o continente africano. 

“Sou negro/ Meus avós foram queimados/ Pelo o sol da África/ 
Minh’ alma recebeu o batismo dos tambores/ Atabaques, 
gonguês e agogôs. 
Contaram-me que meus avós/ vieram de Loanda/ como 
mercadoria de baixo preço/ plantaram cana pro senhor do 
engenho novo/ e fundaram o primeiro Maracatu. 
Depois meu avó brigou como um danado/ nas terras de Zumbi/ 
Era valente como quê/ Na capoeira ou na faca/ escreveu não 
leu o pau comeu/ Não foi um pai João/ humilde e manso. 
Mesmo vovó/ não foi de brincadeira/ na guerra dos Malés/ elas 
se destacou.                                                                                                     
Na minh’alma ficou/ o samba/ o batuque/ o bamboleio/ e o 
desejo de libertação” (TRINDADE, 1974, p.63) 

                                                           
1 Não é meu objetivo estabelecer um estudo sobre as várias definições de raça desenvolvidas 

entre o séculos XVII e XIX. Antes de mais nada, devo iniciar explicando que a ideia de raça utilizada 
neste trabalho será com base num conceito cultural e social, portanto não trazendo uma análise profunda 
nas características biológicas. Partindo do pressuposto de que o significado do conceito de raça não é algo 
dado, mas sim construído socialmente a partir de contextos e ações apresentadas de visão singular, 
analisa-se que a ideia de raça foi manejada por indivíduos e grupos políticos e alvos de disputas 
identitárias dos mais variados interesses. A raça é visivelmente reduzida a uma diferença de cor, na 
medida que se é afirmada a unidade comum de cada uma delas, e genericamente categorizada do tipo 
“brancos”, “pretos”, “mestiço” e outras. Cabe destacar que a definição de cor utilizada na pesquisa diz 
respeito apenas à pigmentação da pele fenotipicamente visível.  
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Solano Trindade estudou até o segundo grau no Colégio Agnes 

Americano, em Pernambuco, e participou por um ano no curso de desenho do 

Liceu de Artes e Ofícios.  

Foi na década de 20 que ele iniciou suas atividades poéticas. Anos mais tarde, 

seus poemas começam a trazer as reflexões do movimento negro e o papel e a 

integração do negro na sociedade brasileira. Um poeta dedicado às 

experiências e à identidade cultural da sua raça, o que fez surgir a poesia 

negra nas suas tramas literárias. No momento em que olha para si e para o 

mundo ao seu redor, e passa a contar suas experiências de vida e seus 

dilemas, denuncia racismo, preconceito, exclusão e desigualdade.                                                                                                                                            

Foi um dos idealizadores e organizadores do I Congresso Afro-

Brasileiro, em 1934, na cidade de Recife e Salvador, liderado por Gilberto 

Freyre. Em 1935, casou-se com Margarida Trindade, com quem teve quatro 

filhos: Raquel Trindade Souza, Godiva Solano Trindade da Rocha, Liberto 

Solano Trindade e Francisco Solano Trindade. 

O poeta participou em 1937 do II Congresso Afro-Brasileiro, realizado 

em Salvador. Foi um dos fundadores da Frente Negra Pernambucana e do 

Centro de Cultura Afro-Brasileiro, foi fundado em Recife, em 24 de março de 

1936, órgão criado com objetivo de promover a valorização e inserção do negro 

na vida artística e cultural do país. Com isso, incentivou-se estudos sobre as 

contribuições e a importância do negro na história do Brasil, bem como o 

reconhecimento de artistas negros e intelectuais da época. 

Engajado em outras expressões culturais, como o cinema, a dança, o 

teatro e a pintura, que se deu principalmente em prol da consciência negra e a 

luta pelos direitos humanos. Solano Trindade não se limitava apenas à 

temática racial, mas também um “poeta do povo”, é possível encontrar dentro 

de sua narrativa poética as diferenças sociais, a miséria, cultura popular, 

retrato da vida cotidiana na cidade de Recife e Rio de Janeiro, a exploração de 

classe e as conexões entre a classe operária ea opressão racial. Conforme 

atesta essa afirmação no poema “Meu canto de guerra”: 

“(...) 
Pois o meu poema 

É universal. 
É o homem que sofre, 
O homem que geme, 

É o lamento 
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Do povo oprimido 
Da gente sem pão... 

É o gemido 
De todas as raças, 

De todos os homens 
É o poema 

De multidão!” 
(TRINDADE, 1961, p. 163). 

 
Pode- se deduzir, desta forma, que o discurso poético não se limitava a 

uma única causa, Solano trindade incorpora causas coletivas. Como se pode 

notar no poema acima não existe autonomia solitária quando se trata de 

problemas sociais como a pobreza, preconceito e opressão. Se vê necessário 

a mudança do âmbito individual (eu) para o coletivo (nós), visto: “o meu poema 

“configura-se “poema da multidão”. 

No início da década de 40, Solano Trindade segue com a família para o 

Rio Grande do Sul, onde funda o grupo de Arte Popular de Pelotas. Tempos 

depois, segue para a cidade do Rio de Janeiro, onde residiu e fundou, com 

Haroldo Costa, o Teatro Folclórico Brasileiro (1950), onde ficou denominado 

como o Teatro Popular Brasileiro, onde funcionou até (1957). E ao lado do 

escritor Abdias do Nascimento, constituíram o Comitê Democrático Afro-

brasileiro, que se estabeleceu como um braço político do Teatro Experimental 

do Negro, liderado por Abdias.  

“Estreou no ginásio o Teatro Folclórico Brasileiro grupo 
idealizado por vários elementos lançados pelo Teatro 
Experimental do Negro, entre eles Haroldo Costa e Wanderley 
Batista, aos quais se juntaram posteriormente os Srs Askanasy, 
inteligente e conhecido do livreiro, e Dirceu Oliveira Silva. O 
primeiro espetáculo desse conjunto atingiu merecido sucesso 
[...] Todos os números apresentados agradam. Mas, por sua 
unidade de concepção e realização destaca-se o maracatu, 
ensaiado pelo o poeta Solano Trindade, que é sozinho um 
espetáculo de conteúdo poético raro. A coreografia intuitiva, 
graciosa e ingênua do povo transplantada com toda fidelidade 
para o paco” (O QUILOMBO, 2003, p.70). 
 

Solano Trindade sofreu sua primeira prisão política (1944), por ser 

associado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), onde as suas reuniões eram 

organizadas por escritores, jornalistas, artistas de teatro e políticos no Café 

Vermelhinho, localizado em frente à Associação Brasileira de Imprensa (ABI). 

Durante a perseguição aos comunistas,realizado pelo o governo Dutra, o 

poetateve o seu livro “Poemas de uma Vida Simples” apreendido devido ao 

teor crítico de um do poema, intitulado “Tem Gente com Fome”. Observa-se 
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nos versos o resultado dessa repressão: “Sou amante da revolução(...) Fui 

prisioneiro/ Fui liberto/ Sou amante da revolução/ Amo a paz/ Amo a arte/ Amo 

a aventura/ Gosto da ilusão/ Amo o oprimido/ Odeio o opressor”, (TRINDADE, 

1961, p. 162).  Enfim, mesmo sendo preso a voz do poeta não se cala e nem 

se abala: 

“(...) 
Mas não mataram 

meu poema. 
Mais forte 

que todas as forças 
é a Liberdade… 

O opressor 
não pôde fechar minha boca, 

nem maltratar meu corpo, 
meu poema 

é cantado através dos séculos, 
minha musa 

esclarece as consciências, 
Zumbi foi redimido…” 

(TRINDADE, 1961, p. 29 a 35) 
 

Solano Trindade viveu na cidade de Duque de Caxias, situado na região 

da Baixada Fluminense, um município do Rio de Janeiro. Todos os dias ele 

utilizava um trem. Nestas idas para o centro da cidade e vindas para sua casa 

pode analisar no seu cotidiano a fome, e a pobreza de uma sociedade menos 

favorecida. No poema “Tem gente com fome, o trem da poesia atravessa 

diversas estações ferroviárias, situando os bairros e apontando através do 

ritmo problemas sociais, a repetição dos seus versos “tem gente com fome”, 

“Tem gente com fome”ecoam como suplica de um povo economicamente 

oprimido. 

Cabe ressaltar, que os Bairros citados ao longo do poema são de fato 

pertencente a cidade do Rio de Janeiro: Caxias, Vigário Geral, Lucas, Cordovil, 

Brás da Pina, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos 

Chagas, Mauá. O que torna sua narrativa poética focada, assim, as questões 

inerentes à realidade social, pois as estações apresentadas no poema são 

localizadas uma grande parte da população com forte índices de desigualdade 

socioeconômica. 

“Tem gente com fome 
Trem sujo da Leopoldina, correndo, 

Parece dizer: 
Tem gente como fome, 

Tem gente com fome,  
Tem gente com fome... 
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Piiiiii! 

Estação de Caxias, 
De novo a correr, 
De novo a dizer: 

Tem gente com fome, 
Tem gente com fome, 

Tem gente com fome... 
 

Vigário Geral, 
Lucas, Cordovil, 

Braz de Pina 
Penha Circular 

Estação da Penha, 
Olaria, Ramos, 
Bom Sucesso, 
Carlos Chagas 

Triagem, Mauá, 
Trem sujo de Leopoldina, 

Correndo Correndo 
Parece dizer:  

Tem gente com fome, 
Tem gente com fome, 

Tem gente com fome... 
Tantas caras tristes, 

Querendo chegar, 
Em alguma destino, 

Em algum lugar... 
 

Trem sujo da Leopoldina 
Correndo correndo 

Parece dizer: 
Tem gente com fome, 
Tem gente com fome, 
Tem gente com fome. 

 
Só nas estações, 

Quando vai parando, 
Lentamente, 

Começa a dizer: 
Se tem gente com fome, 

Dai de comer... 
Se tem gente com fome,  

Dai de comer... 
Mas o freio de ar, 
Todo autoritário, 

Manda o trem calar: 
Psiuuuuu... 

(TRINDADE, 1961, p. 162). 
 

Na última estrofe do poema, descreveum momento político preocupante 

devido ações de um governo opressor, o que deixa clara quando cita: “Mas o 

freio de ar/ Todo autoritário/ Manda o trem calar: Psiuuuuuu...” uma dura 

críticaao um sistema no qual não estava interessado em ouvi problemas 

sociais.  
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Solano Trindade, ao lado de sua esposa Maria Margarida Trindade e do 

sociólogo Édson Carneiro, fundou o Teatro Popular Brasileiro (1950). O elenco 

deste teatro era formado principalmente por estudantes, domésticas e 

operários. O grupo teatral adaptava números de dança e música da cultura 

popular indígena e afro-brasileira. Segundo a coreógrafa Raquel Trindade, as 

danças eram todas ensinadas por sua mãe Margarida Trindade, que por ser de 

formação presbiteriana, não ensaiava passos do candomblé. Para Solano 

ficava apenas a articulação política. 

Anos mais tarde o poeta criou o grupo de dança de Brasiliana, que 

realizou inúmeros espetáculos no exterior. No final da década de 50, Solano 

finalmente segue para São Paulo, muda-se para a cidade de Embu das Artes, 

localizada na grande São Paulo, onde fixa as suas atividades no Teatro 

Popular Brasileiro. Enquanto esteve lá, transformou o município em um centro 

cultural, e o Teatro viveu a sua melhor fase, tendo suas apresentações 

concorridas. Atualmente, sua filha Raquel Trindade é a administradora do local. 

Os livros publicados por ele foram: “Poemas de uma Vida Simples”, 

1944, “Seis tempos de Poesia”, 1958, e “Cantares ao meu Povo”, 1961. E sua 

atuação como ator nos filmes “Agulha no Palheiro” (1955), “Mistérios da Ilha de 

Vênus” (1960) e o “O Santo Milagroso” (1966). Já na área das artes plásticas, 

Solano Trindade pintava quadros em tinta à óleo, que hoje compõe parte do 

acervo do Museu Afro Brasil. 

Durante à publicação do livro “Cantares ao meu povo” em 1965, Solano 

Trindade foi surpreendido com a notícia do assassinato de seu quarto filho com 

apenas 19 anos, Francisco Solano Trindade Filho, morto numa prisão da 

ditatura militar, motivada por sua participação ao Grupo dos 11 de Brizola. Em 

1969 Francisco Solano Trindade adoeceu, de pneumonia e arteriosclerose, e 

faleceu no Rio de Janeiro, em uma clínica de Santa Tereza no dia 20 de 

fevereiro de 1974, sendo sepultado em Jacarepaguá. Hoje, sua filha Raquel 

Trindade e seus netos são os responsáveis pela a continuidade e preservação 

do patrimônio cultural e material de seu pai e avô, Solano  Trindade. 

Palavras escritas num poema descreve a realização de quem dedicou 

grande parte de sua vida ao mundo literário:“Cinquenta anos vividos/ sentidos/ 

Muitas emoções/ Muita aventura/ Uma dor aqui/ Um prazer ali/ Muito amor no 
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coração/ Na alma e no corpo/ Jogando canções ao mundo/ Poemas ao 

povo”(TRINDADE, 1961, p. 66). 

 

 
 

 

2 MEMÓRIA, HISTÓRIA E IDENTIDADE NEGRA 
 “NAVIO NEGREIRO 

Lá vem o navio negreiro  
Lá vem ele sobre o mar 
Lá vem o navio negreiro 

Vamos minha gente olhar... 
 

Lá vem o navio negreiro 
Por água brasiliana 

Lá vem o navio negreiro 
Trazendo carga humana... 

 
Lá vem o navio negreiro 

Cheio de melancolia 
Lá vem o navio negreiro 

  Cheinho de poesia... 
 

Lá vem o navio negreiro 
Com carga de resistência  

Lá vem o navio negreiro 
 

Cheinho de inteligência” 
(TRINDADE, 1961: p. 44). 

 
Durante todo o processo histórico do Brasil, o povo negro africano trouxe 

para o país a memória da África, em forma de “patrimônio histórico-cultural”. 

Devo explicar que esse termo é atribuído às expressões culturais que traduzem 

as abordagens marcadas por espaços, simbologias e significados da 

experiência da escravidão ou tragam uma influência na ancestralidade africana.  

E o resgate e preservação dos bens e tradições culturais de raízes 

africana são elementos que permitem elaborar uma análise sobre como a 

cultura afro-brasileira é representada em sociedade, tendo em vista que 

elementos religiosos e artísticos podem conter imagens e mitologias, ideias 

usadas para construir tanto formas estereotipadas de representação da 

identidade negra, quanto imagens, afirmativas. 
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Temos nos versos do poema “Navio Negreiro” a contextualização da 

escravidão e o anúncio da chegada dos africanos nas terras brasileiras. A 

narrativa poética de Solano Trindade relaciona os fluxos entre África e Brasil, 

as transações e as tensões de diferentes povos, tradições e culturas. A 

memória desses povos é atravessada por uma série de sentimentos marcados 

pela a ruptura com as práticas culturais do seu cotidiano, dentro de um 

processo de redirecionamento a uma realidade social desconhecida e 

inesperada.  

O rompimento dessas relações e tradições culturais, que antes eram 

mantidas pelo seu meio, reflete diretamente nas relações afetivas e concretas 

do povo africano. Mas também essa mudança representou uma ressignificação 

do ambiente, causando alterações na linguagem, na cultura, na religiosidade, 

nos valores e formas de organização social. E ainda apesar do distanciamento 

espacial, as experiências vividas desses atores sociais com o espaço de 

origem - visto não somente na perspectiva física, mas também como lugar de 

memória, carregado de lembranças e identidades - constitui-se pelo sentimento 

de pertencimento e identificação entre eles, dando suporte à memória. 

Isto é que Maurice Halbwachs (1990) classifica como quadros sociais de 

uma experiencia histórica, ou seja, a memória ancestral descreve 

acontecimentos vivenciados pelo grupo, carregadas de sentimentos e 

elaborações de significados do vivido e repassados entre eles, configurando 

um caráter coletivo. 

 Nos primeiros versos da terceira estrofe do poema citado na epígrafe, 

Solano Trindade flutua no passado histórico de sua ancestralidade vitimada, 

relembrando o sofrimento: “Lá vem o navio negreiro / Cheio de melancolia”. E 

logo em seguida o poeta traz um caráter inesperado, um outro lado do navio 

negreiro: “Lá vem o navio negreiro / Cheinho de poesia...” - o poético-, mesmo 

em se tratando de um ato violento, o autor busca romper com a melancolia 

sofrida desse passado e dar voz poética à sabedoria ancestral, ressaltando a 

resistência, e sobretudo a inteligência, trazendo à tona um outro olhar sobre a 

história da raça negra.   

O processo de rememoração de acontecimentos do passado ativa a 

memória ao mesmo tempo que elabora leituras do que foi vivido; essa 

associação se faz para enfrentar a questão das memórias individuais e 
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coletivas, que segundo Maurice Halbwachs são interpenetrantes: “Um homem 

para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer 

apelo às lembranças dos outros” (p. 58). “(...) Tu lembras a canção/ Que um 

preto cansado/ Cantou pra mim/ Pingo de chuva/ A canção era assim/ Congo 

meu congo/ Aonde nasci/ Jamais voltarei/ Disto bem sei/ Congo meu congo/ 

Aonde nasci...” (TRINDADE, 1961, p. 145). 

“A experiência é o passado atual, aquele no qual 
acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. 
Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto 
as formas inconscientes de comportamento, que não estão 
mais, que não precisam estar mais presentes no conhecimento. 
Além disso, na experiência de cada um, transmitida por 
gerações e instituições, sempre está contida e é preservada 
uma experiência alheia. Neste sentido, também a história é 
desde sempre concebida como conhecimento de experiências 
alheias” (KOSELLECK, 2006, p. 309-310).  

 
A partir do estudo que se faz sobre as imagens poéticas que se 

constrõem dos espaços pertencentes, Solano Trindade rememora a travessia 

do navio negreiro acompanhado de memória histórica, social e cultural da 

identidade negra através da evocação dos sentimentos de dor e coragem dos 

seus ancestrais. Os textos literários de caráter memorialistas, como é o caso 

dos de Solano Trindade, apresentam relatos históricos e uma carga de 

emoções que devolve ao presente a imagem do africano humanizado, na 

escritura poética, ao leitor.  

O último verso da estrofe atesta essa afirmação: “Trazendo carga 

humana...”; a frase usada pelo poeta indica que a carga trazida pelo navio não 

é uma simples carga comercializada/um produto, mas sim uma carga de seres 

humanos, mostrando assim que em nada os torna inferiores aos demais, 

apesar de assim serem determinados pelo seus opressores que os vêem: 

“como mercadoria de baixo preço” (TRINDADE, 1961, p. 42). 

O valor poético que Solano Trindade destaca na carga humana trazida 

pelo navio negreiro e vista no quarto verso. Essa ressignificação é a 

desmistificação da imagem do negro como serapenas fisicamente forte e exalta 

a capacidadeintelectiva do negro ao dizer: “Cheinho de inteligência...”, “Vamos 

minha gente olhar...” a crueldade no interior do “Navio Negreiro” “Trazendo 

carga humana...”, mas  “Cheinho de poesia...” e,  acima de tudo, vem: “Cheinho 
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de inteligência...”. Verifica-se, portanto, a tentativa do poeta em fugir dos 

estereótipos ligados aos atributos do corpo negro.  

Ou seja, a poesia de Solano Trindade tenta garimpar os fragmentos da 

memória histórica, imprimindo um novo significado ao navio negreiro, 

procurando reconstruir a identidade cultural do negro e da história da 

escravidão,  como, na forma colocada por Pierre Nora2 (1991) uma atividade 

de subversão das abordagens tradicionais da história. Neste sentido, os textos 

literários de Solano Trindade se tornam um instrumento que pode ser utilizado 

como uma forma de desconstrução  favorável a um processo de mudança e de 

reconhecimento do negro no panorama social brasileiro. Ao escrever a história 

da memória desse povo e as representações simbólicas das mitologias e das 

artes afro-brasileira torna-se um instrumento na consolidação da cultura e dos 

fenômenos religiosos e sociais na composição étnica do Brasil.  

 

2.1  Conceitos de memória 
A memória a ser pesquisada aqui não deve ser confundida com a 

história, situando-se mesmo em um plano em oposição a ela, como sugere o 

historiador francês Pierre Nora: 

“Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos 
consciência que tudo opõe uma à outra. A memória é a vida, 
sempre carregada por grupos vivos, e nesse sentido, está 
sempre em permanente evolução, aberta à dialética da 
lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 
deformações sucessivas vulnerável a todos os usos e 
deformações, suscetível a longas latências e repetitivas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática 
e incompleta do que não existe mais. A memória é um 
fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente: a 
história, uma representação do passado”(NORA, 1993, p.9). 
 

Desta passagem de Nora, pode-se deduzir que a memória é um lugar 

que possui uma importância, apesar de não morarmos mais nele. Quando 

pensamos em memória, já somos redirecionando a pensar em alguns pontos 

de referência tais como: tradições e costumes, regras de interação, folclore, 

                                                           
2
A memória trazida nessa pesquisa, porém, está marcada por uma forma um pouco diferente daquela 

pesquisada por Pierre Nora dentro de um projeto de renovação dos marcos compreensivos da história 
nacional francesa. Detemo-nos, nesse trabalho, na história da memória de descendentes/e de escravos 
negros organizados em torno de um processo histórico, lugar de integração política, econômica e afetiva, 
destroçado pela ação violenta. Isso nos obriga a levar em conta a obra de apagamento dessa memória, 
mediante a sua desvalorização. 
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personagens históricos, monumentos, patrimônio arquitetônico, etc. A fratura 

dessa memória, além de atingir o indivíduo, afeta também a própria sociedade - 

no sentido da perda do acervo cultural do país. Diante disso, se faz necessário 

a política de preservação, recuperação e conservação cultural.Assim, a cultura 

e a memória afro-brasileira passam a ser vistas como forma, cujas forças 

sociais ali refletem a sua história bem como interagem numa teia de relações 

cotidianas. A memória da ancestralidade negra atua no sentido de orientar a 

construção dos chamados lugares de memória, agindo na resistência de sua 

preservação na iminência de seu desaparecimento. Trata-se de entender que o 

marco da memória deixadas pelos saberes ancestrais podem revelar os fios e 

rastros da cultura em que foram gestadas, viabilizando a reconfiguração de 

suas histórias e de seu passado, na construção de conhecimento específico 

acerca do “espaço da experiência”. 

Por outro lado, as meta-histórias desenvolvidas por Reinhardt Koselleck 

visam justamente remeter às condições de possibilidade compreensiva do 

tempo passado e futuro, ou seja, levando-nos à compreensão dos tempos 

históricos, à presença do passado com experiência, diz o historiador:                                     

“A experiência é o passado atual, aquele no qual 
acontecimentos foram incorporados e podem ser lembrados. 
Na experiência se fundem tanto a elaboração racional quanto 
as formas inconscientes de comportamento, que não estão 
mais, que não precisam estar mais presentes no conhecimento. 
Além disso, na experiência de cada um, transmitida por 
gerações e instituições, sempre está contida e é preservada 
uma experiência alheia. Neste sentido, também a história é 
desde sempre concebida como conhecimento de experiências 
alheias” (KOSELLECK, 2006, p. 309-310).  
 

Assim, identificar as possíveis contribuições dos estudos das memórias, 

pode ser visto como elemento essencial de identidade individual e coletiva (LE 

GOFF, 2003, 469). Trata-se de admitir que as dinâmicas de reconhecimento 

cultural de origem africana, vinculadas com a memória transmitida, como 

história oral, torna-se interessante “não tanto pela reconstrução da experiência 

concreta, mas pelo delinear da esfera subjetiva, da experiência imaginável” 

(PORTELLI, p. 7). A pesquisa em fontes orais permite adentrar nas “teias de 

significados” que envolvem os agentes na formação dos sentidos discursivos 

(GEERTZ, 1989). Essas teias permitem encontrar vestígios/evidências acerca 

do “espaço de experiência” e dos “horizontes de expectativas”. 



24 
 

“A memória age “tecendo” fios entre os seres, os lugares, os 
acontecimentos (tornando alguns mais densos que outros), 
mais do que recuperando-os, resgatando-os ou descrevendo-
os como ‘realmente’ aconteceram. Atualizando o passados. [...] 
É este trazer à tona que constitui o fundamento mesmo da 
memória, pois o passado que ‘retorna’ de alguma forma não 
passou, continua ativo e atual e, portando, muito mais do que 
reencontrado, ele é retomado, recriado, reatualizado” (SEIXAS, 
2004. p. 45 e 51). 

 

A partir de então, a história oral nos aproxima das memórias construídas 

em torno de retratos do passado. Assim, as experiências narradas são 

marcadas de subjetividade e de trajetórias da vida histórica, o que possibilita a 

aproximação de pessoas que vivenciaram e foram testemunhas de certos 

acontecimentos do passado. Existe uma forte relação ao transmitir saberes 

ancestrais, o que ajuda no processo de construção de conhecimento específico 

que serão compartilhados por toda sociedade, a se produzir um maior 

entendimento das diferenças étnicas e culturais. 

O corpo literário negro explora as imagens e exaltação da cultura e do 

povo, imprimindo  memórias e identidades; trazendo aspectos históricos, 

morais e sociais da identidade cultural africana; suas narrativas são produzidas 

conforme as mudanças históricas pelas quais as sociedades passam ao longo 

do tempo. 

“(...........................) 
Gemido de negro é cantiga 

Gemido de negro é poema... 
 

Geme na minh’alma 
A alma do Congo, 

Do Níger da Guiné, 
De toda África enfim... 

A alma da América... 
A alma Universal...” 
(TRINDADE, p, 72) 

 
Solano Trindade, pode-se dizer, traduziu o espírito da negritude 

brasileira das  décadas de 40/50 do século XX, deixando marcas na história 

literária brasileira ao  ressignificar todo o sofrimento silenciado e vivido pelos 

seus ancestrais na senzala, desconstruindo estereótipos de submissão do 

negro, a chamada poesia da negritude, as referências aos costumes, ritmos, 

religiões africanas, mitologias e lendas do povo negro; uma capacidade de 

olhar o outro, de olhar a história do outro e a diversidade brasileira, havendo 
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espaços que afirmam e valorizam a cultura negra. Explicitando que a temática 

da qual ele se ocupa refere-se à importância da contribuição cultural negro-

africana para a construção da identidade nacional. 

“A expressão ‘literatura negra’, presente em antologias literárias 
publicadas em vários países está ligada a discussões no 
interior de movimentos que surgiram nos Estados Unidos e no 
Caribe, espalharam-se por outros espaços e incentivaram um 
tipo de literatura que assumia as questões relativas à 
identidade e às culturas dos povos africanos e afro-
descendentes. Através do reconhecimento e revalorização da 
herança cultural africana e da cultura popular, a escrita literária 
é assumida e utilizada para expressar um novo modo de se 
conceber o mundo” (FONSECA, 2006, pp. 11 e 12). 

 

O sociólogo Roger Bastide faz um levantamento da importância de 

uma abordagem sociológica  da literatura afro-brasileira como veículo de voz 

aos silenciados na África.  

“Para melhor compreender esta literatura, nós nos dirigimos à 
sociologia; esta, fazendo-nos conhecer as transformações do 
meio brasileiro e o lugar do homem de cor nesse meio, indica-
nos em que direção devemos ir para poder entender melhor a 
música vinda dos longes da África. E’ tempo agora de escutá-
la. Dissemos acima que, apesar de ainda em surdina, ela é, 
contudo, mais ou menos perceptível, segundo a quantidade de 
sangue negro que o escritor tenha na veias” (BASTIDE, 1943, 
p.138). 
 

Bastide sintetiza aqui um resgate à imagem do negro no retrato 

histórico e social do Brasil. Para ele, tanto a Sociologia quanto a Literatura 

Brasileira são essenciais para entender as relações de quem ele chama 

“homem de cor” e de como o sujeito lida com as transformações da sociedade 

pelo sistema vigente. 

 

2.2 Afirmações identitárias 
 

Stuart Hall, lembra que: 

“A identidade é (...) algo formado, ao longo dos tempos, através 
de processos inconscientes, e não inatos, existentes na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo 
formada. (...) Assim, em vez de falar da identidade como uma 
coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como 
um processo em andamento. A identidade surge não tanto na 
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plenitude da identidade que já está dentro de nós como 
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós 
continuamos buscando a ‘identidade’ e construindo biografias 
que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos numa 
unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado 
da plenitude” (HALL, 2003, p 38-39). 
 

Com base nesses pressupostos, a identidade é vista como um 

processo dinâmico que representa uma transformação, em que os “eus” e o 

outro possuem uma interação dialética. A identidade é pensada no sentido de 

tornar-se responsável por organizar cada experiência individual que tem como 

representação um universo simbólico; ou seja, tal experiência se faz através de 

construções sobre a realidade. 

Abordo aqui a cultura como conceito relacionados à identidade, porque 

a cultura é um referencial para a construção da identidade, que se constitui 

como uma modalidade da categorização da diferença do eles/nós, baseada na 

distinção cultural. É possível existir várias formas de se conceber uma 

identidade cultural; e essa identidade remeteria o indivíduo pertencente ao 

grupo vinculado na sua originalidade, vista como uma essência, algo imutável a 

esse indivíduo, como se a identidade estivesse marcada na genética. Porém 

numa ótica culturalista, o determinante não é a herança biológica, mas a 

herança cultural. Podemos perceber que a identidade é definida como 

preexistente ao indivíduo que interioriza os moldes culturais que lhe são 

transpassado. Outra opção de análise seria tratar a identidade a uma simples 

questão de escolha individual ou arbitrária (CUCHE, 1999). 

Conforme nos diz Cuche (1999): 

“(...) a identidade é sempre uma negociação entre auto-
identidade – definida por si mesma e uma heteriodentidade – 
definida pelos os grupos. A situação relacional é que vai 
legitimar, de forma positivo ou negativo, a autoidentidade. Ou 
seja, numa relação de força entre os grupos, a auto-identidade 
fica em desvantagem quando a heteroidentidade estigmatiza o 
grupo dominado. Essa estigmatização dos grupos minoritários 
leva tais grupos a um reconhecimento para si de uma 
identidade negativa. Desenvolve- se entre eles um fenômeno 
de desprezo por si mesmo que está ligado à interiorização de 
uma imagem construída pelos outros (heterioidentidade)” 
(CHUCHE, p.68). 
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Essa explicação de Cuche nos permite entender o imenso sentimento 

de desvantagens que atinge afrodescendentes ao se depararem com sua 

própria imagem, ao se encontrarem apenas com a aparência branca ao seu 

meio, dificuldade esta que relaciona a construção e estabelecimento da 

identidade negra em sociedade. O corpo simboliza uma identidade, pois, além, 

de sua formação física/biológica, o corpo é uma construção simbólica inserida 

na cultura e na história. 

O corpo, portanto, expressa o nosso “estar” no mundo e nele coexistem 

tanto na própria natureza quanto nas representações que fazem nesse mundo. 

Ou seja, não se elimina do corpo nem as motivações orgânicas, nem os 

comportamentos (GOMES, 2002). As motivações biológicas como: o sono, e 

fome, etc – adquirem um significado de acordo com a cultura na qual estão 

inseridas. Ao pensarmos nos africanos escravizados e trazidos para o Brasil, 

vem logo à nossa memória “o processo de coisificação do escravo 

materializado nas relações sociais daquele momento histórico” (GOMES, 2002. 

P, 2). 

Esse processo se concretiza na forma como os senhores tratavam os 

corpos dos seus escravos através de abusos sexuais, castigos e outros 

tratamentos desumanos. A válvula de escape desse povo foi a utilização de 

danças, os cultos, a capoeira, entre outros, foram formas “especificas e 

libertadoras” encontradas pelos negros para trabalhar o corpo que iam além da 

condições de obter uma liberdade, mas como uma resistência de sua herança. 

“Salve os que amam a vida/ sem ter medo da morte/ Salve os que amam a 

liberdade/ sem ter medo de prisões e fuzilamentos/ Porquê a história continua/ 

devagar e sempre” (TRINDADE, p. 72). É interessante notar, nesta passagem, 

que podemos identificar que a poesia de Trindade, faz esse reconhecimento.   

A identidade tem relação concreta, pois não se resume a uma mera 

abstração do indivíduo, mas, vinculado com uma vida concreta que é 

vivenciada por um personagem que também é concreto e que sente, fala e 

chora.Não devemos estranhar, portanto, o fato de alguns afrodescendentes 

brasileiros não se identificarem como negros, por conta do que Ferreira (2000) 

confere àchamada socialidade, que explica que o contexto social em que o 

afrodescendente está inserido érepresentado apenaspor brancos – ele não se 

reconhece nesse espaço. Ocorre que dentro de um panorama social onde os 
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padrões da normalidade são compreendidos por um critério branco, o sujeito 

possuidor de um corpo negro não se adequa a esse sistema e, para se sentir 

inserido,começa a se possuir de determinadas características do branco, 

modelo privilegiado por se encaixar nos padrões socialmente valorizados. 

Levando isso em conta, a autoconfiança e a autoestima desses indivíduos 

diminuem, gerando um autoconceito negativo produzido pela própria sociedade 

a que pertencem. 

Com isso, o preconceito racial interfere na construção e elaboração da 

identidade de muitos afrodescendentes brasileiros, levando-os a viver em 

constante dificuldade no processo de aceitação da sua imagem. Passam a 

acreditar que se assumirem “certos comportamentos”, que se julgam ser 

pertencentes ao branco, serão aceitos pela sociedade. Não percebem que 

certas formas de comportamento não são características de tipos de raça. E, 

para evitar conflitos, terminam por se privar de confrontos com pensamentos 

racista, aceitando aquela realidade que lhes é imposta, desistindo de encontrar 

soluções para o sofrimento decorrente de um processo histórico regado de 

desigualdade.   

 

 

2 O PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAIS E IMATERIAIS  
 

“... a luta de libertação é, acima de tudo, uma luta tanto para a 
preservação e sobrevivência dos valores culturais do povo, 
quanto para a harmonização e desenvolvimento desses valores 
dentro da estrutura nacional”. (ABDIAS, 1973:48) 

Entende-se por preservação como o ato de conservação a integridade 

e a continuidade de um bem cultural. Para o historiador Carlos Lemos, 

preservar é manter vivos, mesmo que alterados, os usos e costumes 

populares. Garantir a compreensão de nossa memória social é preservar o que 

for significativo dentro de elementos que possamevidenciar componentes do 

Patrimônio Histórico Cultural. 

Neste sentido, preservação é visto como um conceito genérico, pois 

podemos compreender quaisquer atividade administrativa política que vise 

conservar a memória de valores culturais de um povo. A preservação do 



29 
 

patrimônio histórico, cultural, artístico e turístico não se limita a uma única lei ou 

qualquer forma de preservação específica. A ideia de preservação pode estar 

contida nas ações de identificação, proteção, tombamento, etc; e a trajetória de 

atuação, o conjunto de procedimentos e de práticas de intervenções 

fundamentais são conceituações em constante processo de transformação.   

O exercício de reconhecer as tradições culturais nos estudos literários 

de Solano Trindade pode ser uma maneira de mostrar a cultura como um 

conceito mais abstrato, algo mais simbólico;mas também como objetos ligados 

a representação de determinada etnia - como bens culturais ou patrimoniais. 

Nesses processos, a manutenção de patrimônio cultural pode ser entendido 

como um sistema de reconhecimento do pertencimento coletivo e, visto como 

diferentes modalidade de práticas sociais produzidas enquanto bens culturais: 

rituais, religiões populares, artesanatos, etc. 

As representações simbólicas das mitologias e das artes afro-brasileira 

definem-se, portanto,  como um instrumento na consolidação da cultura e dos 

fenômenos religiosos e sociais na composição étnica do Brasil. O folclore 

brasileiro deve aos negros grande parte de suas características. Os elementos 

de sua cultura que sobrevivem especialmente na dança, na música e em outras 

atividades artísticas possuem influências dessas mitologias religiosas criada 

pelos negros. E cabe ressaltar que mitologia, mesmo que se falem de deuses, 

nem sempre está ligada diretamente a religião especificamente, possui também 

um caráter ligado a identidade de uma cultura que traz em si. 

Somando a isso a cultura tem a função de representar objetos 

concretos e bens simbólicos conferidos de espaços históricos de experiências 

e de valores voltado às lembranças, ao passado e a identidade. Uma 

valorização da manutenção dos elementos que constituem as memórias e 

histórias da maioria dos sujeitos sociais e da importância da conservação deste 

patrimônio, como outro elemento indispensável.  

A cultura africana sofreu muitas modificações com a sua chegada ao 

Brasil, isso porque teve que incorporar outros elementos culturais influenciado 

por padrões e formas europeias. No entanto,  dos contatos entre negros e 

outras etnias surgiram numerosos elementos da cultura brasileira, ou seja, no 

plano cultural, focaliza-se  o reconhecimento dos valores africanos 

sistematicamente subestimados e criticados. 



30 
 

Benedita Golveia Damasceno relembra: 

“O negro sempre foi obrigado a renegar sua religião por 
imposição dos senhores ou, como até muito recentemente, 
pela sistemática perseguição policial aos terreiros. Ele a 
disfarça, então, sob a forma de cultos socialmente aceitáveis, 
mantendo uma certa resistência cultural que permite a 
sobrevivência de seu patrimônio” (DAMASCENO, op cit, p.77). 
 

No poema “Deformação”, Solano Trindade faz menções sobre essas 

“modificações” no mundo religioso africano, a violência espiritual que o povo 

negro foi submetido, a imposição de assimilar uma cultura religiosa do branco 

de adorar um “Deus branco”; ele descreve a resistência desse povo ao utilizar 

da artimanha da transfiguração de seus deuses/santos como uma forma de 

manutenção da herança africana: 

  “Deformação  
Procurei no terreiro  
Os Santos D’ África  

E não encontrei, 
Só vi santos brancos  

Me admirei... 
 

Que fizeste dos teus santos  
Dos teus santos pretinhos? 

Ao negro perguntei. 
 

Ele me respondeu: 
Meus pretinhos se acabaram, 

Agora, 
Oxum, Yemanjá, Ogum, 

É São Jorge 
São João 

E nossa Senhora da Conceição. 
 

Basta Negro! 
Basta de deformação! 

 
(TRINDADE, p, 72)  

O processo histórico de construção dessa forma de concepção foi 

tratado por Pierre Bourdieu. Para ele, o conformismo que resulta dessas 

manobras simbólicas naturalizadas pelos agentes, derivando na construção de 

realidades que estruturam, por sua vez, os parâmetros de construção social de 

regras, valores e costumes. Os símbolos são fundamentos de integração 

social, na qual se constrói um entendimento coletivo da realidade social. Essa 

integração, que age como instrumento estruturante em que os sistemas 

simbólicos desempenham sua função de legitimação ou imposição da 

dominação de uma classe sobre a outra, é o que Bourdieu chama de “violência 

simbólica”. 
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A cultura dominante transmite a sua superioridade em uma forma de 

ocupação social de aceitação da dominação dos indivíduos envolvidos acerca 

dos estilos de vida desta classe, distinguindo-os das outras classes,  tendo 

assim uma função oculta de divisão de status social. Do mesmo jeito que 

separa e legitima as distinções existentes entre cada cultura,  define-se assim a 

distância em relação à cultura dominante.   

Portanto, a cultura não pode apenas ser reduzida a bens patrimoniais 

materiais; a participação ativa da cultura imaterial como um conceito expressivo 

e comunicativo na construção social, capaz de provocar efeitos dinâmicos em 

uma sociedade a viver sujeitada a uma classe dita e exercida como superior. O 

mecanismo dos símbolos perpassa o nosso dia-a-dia de forma tão sistemática 

que nem percebemos sua existência.   

As barreiras simbólicas que perpassam a cultura são especificas e 

tendem a reforçar as distinções de capital cultural3 de cada agente social, o 

conhecimento incorporado é um processo de transmissão simbólica do espaço 

social que cada um pertence, reconhecendo e legitimando as diferenças de 

gosto entre os grupos sociais, enfim, contribuindo ainda mais para a 

desigualdade das classes, vistas como superior ou inferior na organização 

estrutural. 

Solano Trindade dialoga com esse pensamento:  O poema “Batucada” 

denúncia a violência espiritual/física vivenciada do negro, as barreiras em 

professar uma fé vinda de sua ancestralidade vista como inferior numa cenário 

histórico: 

“(...........................) 
Sei que negro está chorando 

porque negro sente dor 
porque negro inda se esconde 

pra adorar o seu senhor 
(.........................) 

porque a polícia prende 
negro que adora o Senhor... 

Branco adora o Deus que quer 
Mas negro não pode não 

tem que adorar Deus de branco 
ou senão vai pra prisão” 

(Trindade, 1961, p. 47) 

                                                           
3
 O conceito de capital cultural foi formulado por Pierre Bourdieu (1977; 1984). Pode-se dizer, que o 

objeto de estudo deste autor é a relação entre a esfera cultural e simbólica (bens simbólicos e práticas 
culturais) e a estrutura social, vista como a estrutura de classes ou as relações de força ou poder político e 
econômico entre as classe. Trata-se de analisar como essa esfera dos bens simbólicos das práticas 
reproduz e legitima as relações de classe. 
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Pierre Bourdieu descreve o poder simbólicobaseado num contexto de 

sistemas simbólicos no qual se apresentam estruturas e referências teóricas 

que expressam significados de maneira consciente ou inconsciente, tais como 

a religião que expressa  práticas simbólicas em sua atuação ideológica. 

Tais sistemas simbólicos constroem determinada ordem na integração 

social que funcionam como um sentido no mundo social. A produção simbólica 

possui às vezes um caráter de dominação social, que se refere a uma 

manipulação como um produto coletivo de determinadas formas de atuação (a 

cultura); os sistemas simbólicos podem funcionar como uma função política na 

imposição ou legitimação dessa dominação de classe que se utiliza de suas 

forças ou status para se firmar em suas relações. 

Portanto o poder simbólico pode se expressar sob formas diversas na 

sua atuação, seja de maneira invisível ou imperceptível, capaz de produzir 

efeitos na estrutura estruturante de uma ordem social existente. A produção e 

reprodução desses sistemas simbólicos são funcionais em seus objetivos, pois 

ter o poder é ser  capaz de atuar nas ações alheias nas quais afetam tanto os 

valores ganhos quanto os fins que atingiremos, um jogo inteiramente criado 

pela manipulação de uma situação de modo que quem a manipula possa então 

assumir a sua essência de poder simbólico. 

E relações de comunicação, diz Bourdieu são sempre relações de 

poder que dependem em forma e conteúdo do poder simbólico ou material 

acumulado pelos os agentes sociais; o poder simbólico se define numa relação 

determinada entre os que possuem e exercem o poder e os que lhes estão 

sujeitados a esse poder.  

  Os sistemas simbólicos são utilizados como conjuntos de marcas 

compreensíveis por diversos grupos de indivíduos existentes em sociedade, 

que funcionam como instrumentos de conhecimentos e de comunicação. E 

existem outras formas de comunicação além de escrita e de linguagem falada, 

a comunicação visual é um processo que envolve a trocar de informações, e 

utilizam os sistemas simbólicos como suporte para este fim. Um exemplo disso 

são grupos sociais que se utilizam de terminados objetos simbólicos ou 

materiais que podem ser vistos como forma de identificação,  de afirmação 

identitária, como será visto a seguir. 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 3     ESTEREÓTIPOS LITERÁRIOS 
 

Até a abolição, a figura do negro praticamente não existia na literatura 

brasileira; sua ausência é surpreendente, considerando sua importância no 

cenário político, econômico e social na época. Na escrita das obras literárias  

praticadas por uma elite europeia dentro de uma ótica dominada por branco, é 

comum encontrar a imagem do negro ligada a estereótipos negativos, 

considerando-o como inferiorizado, dentro de uma narrativa que situe a sua 

imagem de maneira entrelaçada à escravidão, visto de um lado como um 

animal selvagem/exótico e, de outro com “certas qualidades”, entre elas, a 

resignação, a submissão; estereótipos esses construídos numa tentativa de 

apagar a sua representatividade cultural.  

É o caso da Tia Nastácia4 uma personagem de Monteiro Lobato (1957), 

uma mulher negra e servil, que cuidava das crianças brancas e da casa como 

ninguém, ou seja, uma figura extremamente adestrada, nos passando a ideia 

da pessoa negra que nasceu pra servidão, acabando por justificar a sua 

exploração.  

“– Bem se vê que é preta e beiçuda! Não tem a menor filosofia, 
esta diaba. 
Sina é o seu nariz, sabe? Todos os vivente têm o mesmo 
direito à vida, e para mim, matar um carneirinho é crime ainda 
maior que matar um homem. Facínora!– Emília, Emília! – 
ralhou Dona Benta. A boneca botou-lhe a língua” (LOBATO, 
p.132). 

 
O tratamento dispensado à Tia Nastácia nos permite estabelecer um 

paralelo com um outro personagem negro do mesmo sautor. No conto de 

Monteiro Lobato, Bocatorta4(1918) destaca-sea noção de “feiúra” da raça 

                                                           
4
 LOBATO, José Bento Monteiro. Urupês. 13.ed. São Paulo, Brasiliense, 1966.p. 224.   
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negra: o personagem é caracterizado como um ser repulsivo fisicamente, um 

homem negro selvagem,  fazendo, inclusive, descrições horripilantes da 

deformação da sua boca (não tinha lábios, mas gengivas largas, com raros 

dentes); sua figura era considerada tão monstruosa que a filha do fazendeiro 

morreu por ter posto os olhos nele. Desta forma, Lobato associava de 

modoexagerado a deformação do seu personagem  aos traços físicos do 

negro, vistos como feios; considerando o branco como um padrão ideal de 

beleza, sendo o “normal” baseado nos ideais europeus, para ele, o negro não 

cabia no modelo de identidade nacional. 

O segundo caso de estereótipo literário, diz respeito a mulher negra 

mulata5, ligado à objetificação no sentido mais radical do seu corpo, à 

exploração sexual do corpo negro submetido, a mulata está ligada a mulher 

mais curvilínea, magra e geralmente com a pele mais clara fruto da 

miscigenação. Em O Cortiço6(1890), obra do Aluísio Azevedo, a personagem 

Rita Baiana reflete uma mulher negra sexual e caprichosa, que seduziu o 

personagem português Jerônimo, e o tornou um homem degenerado, que, de 

um imigrante honesto e trabalhador, passa a ser um inútil brasileiro dados aos 

vícios carnais.   

“O português abrasileirou-se para sempre; fez-se preguiçoso, 
amigo das extravagâncias e dos abusos, luxurioso e ciumento; 
fora-se-lhe de vez o espírito da economia e da ordem; perdeu 
as esperanças de enriquecer, e deu-se de todo, todo inteiro, à 
felicidade de possuir a mulata e ser possuído só por ela, e mais 
ninguém” (AZEVEDO, 1979, p. 296). 
 

Do mesmo modo, a poesia de Jorge de Lima (1929) soma-se aos 

estereótipos com ênfase deliberada na sexualidade da mulher negra; vide o 

poema Essa negra Fulô7, que cita a influência sexual da escrava sobre o 

senhor a quem “rouba” da esposa: 

“(...) 
Ó fulô! Ó Fulô! 

Cadê meu lenço de rendas 
Cadê meu cinto, meu broche, 

                                                           
5
 O termo “mulata” advém do sentido de mula, um híbrido de cavalo com jumenta; termo usado no 

passado colonial para classificar os filhas feitas dos estupros cometidos pelos donos da casa grande nas 
negras escravizadas, e que hoje em dia é um termo racista. 
6
 AZEVEDO, Aluísio Tancredo Gonçalves. O Cortiço. Rio de Janeiro, Ed. Ouro. 

7
LIMA, Jorge de. Publicado em Novos Poemas (Rio de Janeiro, 1929). Incluído em Poemas Completas. 

V. 1.p. 119-21.  
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Cadê o meu terço de ouro 
que teu Sinhô me mandou? 

Ah! foi você que roubou. 
Ah! foi você que roubou.  

Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 

O Sinhô foi açoitar 
sozinho a negra Fulô. 

A negra tirou a saia  
e tirou o cabeção 

de dentro dêle pulou 
nuinha a negra Fulô” 

   (LIMA, 1929). 
 

Atualmente, o exemplo mais banal desses estereótipos presentes em 

nossas vidas em maior ou menor grau é encontrado na mídia televisiva, com a 

famosa “Mulata Glôbeleza”, vendendo a imagem da mulher negra como forma 

de entretenimento, expondo um corpo hipersexualizado, representando assim, 

de fato, um padrão de mulher negra aceitável na mídia.  Ainda no campo 

televisivo, na maioria das vezes, estão destinados aos negros papéis de 

serviçais, marginais. É bom lembrar que os estereótipos, porém, não são 

necessariamente raciais; se aplicam tanto a características físicas, quanto a 

diferentes moralidades, nacionalidades e religiosidades. Os estereótipos não 

são  atributo pessoal, mas uma forma de manutenção do sistema de controle 

social e, na medida de sua relação com a identidade social de cada um,  é 

motivo de exclusão social.  

Roger Bastide (1983) faz um levantamento dessas imagens elaboradas 

em torno de personagens negros em autores brasileiros e, tomando como 

exemplo José de Alencar , afirma que: 

“Encontraremos neste autor os estereótipos com que já 
travamos conhecimentos antes: o da feiúra simiesca, ou 
apenas animal do negro – o da vaidade pretensiosa e ridícula 
do mulato – o da sexualidade congênita do africano e da 
mulata, esta por que tem sangue africano nas veias – o do 
servilismo do negro, que o predispõe de certa maneira, 
hereditariamente, à escravidão – distinção entre os dois tipos 
de negros, o negro bom, dedicado, afetuoso, e o negro 
malandro – o estereótipos que liga o negro à feitiçaria” 
(BASTIDE, 1983, p.1). 
 

Destaca-se em todas as trajetórias literárias analisadas acima que, nas 

relações estabelecidas, o indivíduo negro depara-se o tempo todo com 

mecanismos que o rejeitam e fazem com que os sujeitos, portadores destes 

corpos também o rejeitem na tentativas de serem aceitos socialmente. O corpo 
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traz em si a discussão das relações raciais. Pois, se de uma lado existem 

produções literárias e outros mecanismos que o rejeitam, depreciam ou 

buscam embranquece-lo, por outro a literatura afro-brasileira e os movimentos 

negros buscam afirmá-lo e valorizá-lo. Diante disso, o processo de conflito em 

torno do sujeito negro é estabelecido nas relações sociais e na relação de 

poder, um processo de construção de sentimento de rejeição e aceitação do 

corpo e de aspectos culturais da negritude, construído histórico e socialmente.  

É uma maneira de compreender as consequências do racismo brasileiro, 

quando se leva o discriminado a rejeitar a si mesmo e a desejar ter uma 

aparência considerada condizente com o padrão ideal de beleza, “normal”: o 

branco no caso. 

O regime escravista cruel, como foi no Brasil, concretizou-se na forma 

como o corpo negro era tratado e visto, marcando as diferenças que serviram 

como justificativa para a colonização.  Os sinais que o corpo negro carrega – 

tipo o cabelo, o nariz, a boca – veio justificar para os colonizadores, a 

existência de um padrão de beleza, o qual não era pertencente à estética 

negra. Fanon sintetiza a dificuldade que persegue os afrodescentes de não se 

reconhecerem como negro:   

“A cor preta como sujeira, como um estigma do mal, explicita a 
repugnância que gerava a cor preta da pele, a sub-humanidade 
de uma pessoa negra e o desejo de muito afrodescendente de 
se identificar com o branco, numa ‘tentativa de fugir a sua 
individualidade, de aniquilar esse seu ser’” (FANON, 1983, p. 
51). 

  
Diante disso, o processo de conflito em torno do sujeito negro é 

estabelecido nas relações sociais e na relação de poder, um processo de 

construção de sentimento de rejeição e aceitação do corpo e de aspectos 

culturais da negritude, construído histórico e socialmente.Esta falta de ausência 

de  protagonismo negro nos textos gera um impasse do sentimento de rejeição 

e aceitação da negritude, construído histórica e socialmente desde do processo 

formador do indivíduo. 

“E por tais princípios a raça negra, já começa sentir os 
preconceitos sociais, que não facultavam os direitos dos filhos 
de escravos serem educados ao lado dos filhos dos 
escravagistas. E com o confronto nos inícios rudimentares ao 
ensino da época; nem o império e a república, fizeram escolas 
para educar o elemento vindo de ventres escravos, que ficou 
embrutecido pelo ambiente que manietava. E, depois da 
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escravidão devido a influência imigratória, dos povos já 
civilizados, a eles fora dado os direitos substituindo-os pelo 
negro, e evoluíram sem ter diante de suas vistas o fantasma da 
senzalas [...]. Assim vieram, na indiferença e sonegados até os 
dias de hoje, sem pressentir o reflexo da evolução e dos 
conflitos sociais” (CLARIM, n.18, 24 jan. 1926). 
 

Este breve trecho acima citado aponta para os elementos históricos 

que demonstram como a construção e reformulação do conceito de negro e 

branco estiveram localizados na tradição do pensamento social que se produz 

no Brasil.  Destaca-se a concepção de categoria de classe superior e outra 

culturalmente inferiorizada neste cenário de diferentes esferas de culturas 

raciais,  num processo de inclusão e exclusão e de relações de poder 

específicas. Identifica-se que,  independente de diferentes tempos históricos, a 

presença estrutural da desigualdade e  da discriminação racial na sociedade 

brasileira se faz presente até hoje.  

Bernd (1988) corrobora esta colocação quando afirma: 

“(...) o poema se torna espaço da destruição de uma simbologia 
estereotipada onde por exemplo a noite, o preto, o escuro, é 
associado ao mundo das trevas, do mal ou do pecado. Embora 
alguns ainda revelem ter introjetado esses clichês, um certo 
número consegue reverter seu sentido, fazendo com que o 
mesmo referente se transforme em símbolo positivo” (BERND, 
p.89). 

 

Neste contexto, é possível pensar a leitura poética de Solano Trindade 

como um mecanismo de recuperação da herança africana no Brasil, redefinida 

negra como uma tentativa, ao meu ver, de “apresentar” uma forma especifica 

de combater a discriminação racial, de levar ao desenvolvimento da identidade 

ou consciência negra em relação aos movimentos negros, em seus aspectos 

literários, artísticos e estéticos, etc.; produzindo assim um maior entendimento 

e aceitação das diferenças étnicas e culturais e, com isso, contribuir para luta 

contra a discriminação e a exclusão social. 

 

4.1 Estratificação e estruturas sociais na relação entre raça e classe 
“CIVILIZAÇÃO BRANCA 

Lincharam um homem 
Entre os arranha-céus, 

(Li no jornal) 
Procurei o crime do homem 

O crime não estava no homem 
Estava na cor da sua epiderme” 
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(TRINDADE; 1961, p. 144). 
 

Solano Trindade, pode-se dizer, possui uma biografia e uma produção 

que expressam uma longa história de conexões entre raça e classe.  O poema 

“Civilização Branca” apresenta, a partir do título, a violência do branco opressor 

contra o negro, vítima da exploração e desigualdade e de toda forma de 

preconceitos e estereótipos.   

“A luta comum dos povos negros e africanos requer o 
conhecimento mútuo e uma compreensão recíproca que nos 
têm sido negados, além de outros motivos, pelas diferentes 
línguas que o opressor branco-europeu impôs sobre nós, 
através do monopólio dos meios de comunicação, do seu 
controle exclusivo dos recursos econômicos, das instituições 
educativas e culturais. Tudo isto tem permanecido a serviço da 
manutenção da supremacia racial branca” (NASCIMENTO, 
1980 p. 16). 
 

Como já demonstrado pelo autor, o conjunto de ações a que se refere 

o sistema de estratificação racial impede os africanos e afrodescendentes de 

terem qualquer possibilidade de conhecimento mútuo de suas realidades. Esta 

limitação faz com que o não-reconhecimento dos vínculos culturais e 

ideológicos entre africanos e afrodescendentes nas diásporas impeça-os ao 

acesso de qualquer tipo de integração do ponto de vista da ação política 

coletiva. 

“A história do Brasil é uma versão concebida por brancos, para 
os brancos e pelos brancos, exatamente como sua estrutura 
econômica, sociocultural, política e militar tem sido usurpada da 
maioria da população para o benefício exclusivo de uma elite 
branca/brancóide, supostamente de origem árioeuropeia 
(Nascimento, 1980 p.15). ” 

Em seu estudo Relações raciais entre negros e brancos em São Paulo, 

Florestan Fernandes nos traz “(...) como se deu a própria formação da ordem 

social em São Paulo, em torno das figuras dominantes do fazendeiro e do 

imigrante e com a exclusão quase total do negro ou do mulato com agente 

históricos socialmente significativos” (FERNANDES,1965, p, 36). 

  No capítulo “A integração do negro na sociedade de classe”, de 

mesma obra, o autor trabalha com dois objetivos fundamentais. Em primeiro 

lugar, demonstra como o preconceito racial seria uma sombra da escravidão, 

que o seu desenvolvimento que somente se deu no capitalismo ou na “ordem 

social competitiva”, termo usado por ele, poderia ser superado; em segundo 
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momento, traz à tona a ideia que a “democracia racial” no Brasil seria um mito. 

Assim, através da análise da estrutura social no país, buscava-se evidenciar a 

relação entre raça e classe no desenvolvimento da sociedade capitalista.  

Ainda neste âmbito, os sociólogos Carlos Hasengalg e Nelson do Valle 

Silva (1979; 1988; 1992) se propõem a estudar as interações entre raça, classe 

e desigualdade social na sociedade industrial do Brasil. Para Florestan o 

preconceito racial se compreende no Brasil no século XX como um vestígio da 

escravidão, ou seja algo pertencente ao passado que deveria ser superado 

pelo o capitalismo. Já  Hasengalg faz critica a esse pensamento de Florestan 

ao não aceitar a tese da discriminação racial como uma herança da escravidão. 

Antônio Sérgio Alfredo Guimarães descreve: 

“Para Florestan e sua geração, entretanto, o preconceito não 
só existia como, de certo modo, impedia que nova ordem 
competitiva se desenvolvesse em sua plenitude. [...] Para 
Carlos, Nelson e a minha geração, não apenas tais 
preconceitos eram funcionais para o desenvolvimento do 
capitalismo brasileiro, como a reprodução do sistema de 
desigualdades raciais prescindia, até certo ponto, da 
consciência dos atores” (GUIMARÃES, 2004, p.49). 
 

A discriminação racial faz parte de uma estrutura do capitalismo 

brasileiro, que, segundo a leitura de Hasengalg, para sobreviver, uma 

determinada relação deve atuar na estrutura social do presente; ou seja, a 

discriminação e o racismo devem se relacionados ao ganhos simbólicos e 

materiais do grupo superior, no caso os brancos. Sua análise trabalha o 

racismo enquanto ideologia e o conhecimento do seu papel nas classes 

sociais. 

“Hasenbalg postula que a discriminação racial é compatível 
com a racionalidade do sistema industrial capitalista na medida 
em que o rompimento com práticas adscritivas em uma 
sociedade preconceituosa (por exemplo: contratação de um 
homem negro para um cargo de alto prestígio) incorre em 
custos extras para a reprodução do sistema, tais como a 
resistência maior de subordinados, pares e clientes, sem 
qualquer garantia de ganho adicional” (FERES, 2006,P. 21). 
 

O que é proposto a ser analisado por ele são as interações entre raça, 

classe e desigualdade social na sociedade industrial brasileira. Pode-se 

concluir que raça permanece sendo um fator determinante das desigualdade 

sociais no Brasil, o que significa que classes sociais sejam menos relevantes 

como fator que define desigualdade e diferenciação sociais. O que se pretende 
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não é ficar estabelecendo um critério de concorrência entre raça e classe para 

avaliamos qual é o mais importante na determinação das desigualdades 

sociais, mas reconhecermos que esses fatores são relevante para 

entendermos a história das desigualdades sociais no Brasil, ou, mais 

esoecificamente, para entendermos a continuidade das interação entre raça e 

classe na nossa sociedade moderna industrial. 

Hasenbalg e Valle Silva enfatizaram a importância de raça ou cor na 

determinação de desigualdades. No entanto, a ideia é que esses argumentos 

provavelmente tenham vencido por completo o argumento de Florestan 

Fernandes no que se refere às formas da desigualdade social a estarem 

ligadas ao regime de classes, e de que esse este regime estaria marcado pela 

sociedade agrária, sendo um fator importante para compreendermos as 

características da sociedade brasileira. 

 As desigualdades sociais e as condições de vida no Brasil estariam crescendo 

correlacionadas à estrutura de classes da sociedade industrial periférica.  

Essa análise é desenvolvida no estudo sobre subdesenvolvimento e 

classes sociais no Brasil; por meio de análise histórica, foi argumentado que 

diversas formas de desigualdade social estariam vinculadas ao regime de 

classes da emergente sociedade industrial periférica; regime este, sendo 

fundamentalmente marcado pelas características da sociedade agrária e rural 

que dava lugar ao surgimento da industrialização e urbanização. Esta 

sociedade agrária, caracterizada pela agricultura de exportação e pelo o regime 

escravista, teria deixado uma herança de contraste e desigualdades.     

Colaborando com o constante debate entre estes pensadores, o que 

pode ser resgatado na leitura de Solano Trindade seria a crença de que a 

valorização da cultura afro-brasileira é fator decisivo para o rompimento com o 

estigma. Por análise, enfrenta a questão da desigualdade social relacionando-a 

ao conceito de classe e raça por intermédio da ressignificação das 

categorias.O debate sobre a inferioridade racial dos negros interessava a uma 

grande parcela da população brasileira, o que leva o escritor Solano Trindade a 

aprofundá-lo em sua obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa polêmica é superada pelo que vimos com Solano Trindade, no 

sentido de que a busca por reconhecimento do negro tanto se vale da herança 

da escravidão como afirma que as qualidades que o habitariam a competir com 

outras etnias por um lugar nas sociedades capitalistas contemporâneas. 

A poesia de Solano Trindade, além das reivindicações de raça, é 

marcada pelas reivindicações de classes; ambas o impulsionam a fazer uma 

poesia de protesto contra as injustiças sociais provocadas, principalmente, pelo 

sistema capitalista - um dos responsáveis pela não ascensão social do afro-

brasileiro. Procurei discutir uma ideia bastante geral sobre a relação entre a 

classe e desigualdade social, por um lado, a ideia é que as bases das 

desigualdades sociais no Brasil estão na estrutura de classes, que por sua vez, 

é fortemente marcada pela herança de uma sociedade injusta e desigual. 

Na análise da obra de Solano Trindade percebemos que sua poética é o 

resultado de uma experiência fundada na tradição e na ruptura que a 

modernidade literária instaura. Em termos ideológicos e estéticos, ela reflete 

também a adesão do poeta às propostas da negritude, no que diz respeito à 

resistência ao processo de negação do povo negro, vindo sobretudo da 

desterritorialização, animalização, o qual eram submetidos em sua experiência 

diária, na construção de uma identidade própria, marcada pela afirmação do 

ser negro. 
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Buscando reconhecer uma perspectiva humanizadora, observou-se que 

a obra de Solano Trindade reflete a grande problemática de aceitação da 

cultura das diferentes etnias que formam a nação brasileira, dentro da visão 

colonialista, autoritária.  O autor utiliza vários elementos, muitos dos quais 

referentes à temática negra - como o ritmo marcado pelos rituais afro-brasileiro 

-, com a finalidade de demonstrar que estes foram suficientemente resistentes 

para mexer com a ordem que os excluía, a ponto de impor questões que 

deveriam ser levadas em consideração e rejeitando, pois, um mecanismo de 

status social que os inferiorizava culturalmente. Solano buscava em sua 

escrita, recuperar personagens históricos até então invisíveis diante da 

historiografia literária canônica. 

 Solano Trindade era influenciado por experiências históricas e 

acontecimentos da nova realidade social, procurando entender a trajetória da 

sociedade e os problemas delas vigentes. Seus poemas retratavam a própria 

experiência histórica do poeta, seja como observador ou mesmo vítima de 

processos violentos que o mundo vinha trazendo.  

A análise que empreendemos dos poemas de Solano Trindade, reforça 

a importância dos estudos sobre patrimônio cultural, em especial a partir da 

noção de memória dos espaços. São poemas que nos falam do esfacelamento 

da memória histórica do negro, procedendo ao resgate dessa memória na 

busca incansável da reconstrução da identidade cultural e da emancipação 

social da coletividade negra, a procura do respeito à alteridade que lhe fora 

negada, desde tempos históricos da formação do povo brasileiro. As dinâmicas 

de reconhecimento dessa matriz cultural são vinculadas a uma trajetória 

histórica da valorização da população negra de descendência africana no 

processo de elaboração das identidades; utilizando como base as produções 

literárias do Solano Trindade, tem-se importante ferramenta de análise no 

processo de reconhecimento de bens culturais afro-brasileiros a partir da ação 

patrimonial. 

Os poemas de Solano Trindade são fundamentalmente empenhados no 

resgate da ancestralidade negra, na revisão da história negra, no seu 

redimensionamento, através da exaltação de figuras de valor poético e por 

meio da origem da tradição oral com a escrita. Os poemas falam da diáspora 

responsável pelo sentimento de fragmentação do Ser Negro, do sentido de 
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pertencimento ou não pertencimento à determinada raça ou lugar, carregando 

discussões acerca de uma crise no processo de afirmações identitárias na vida 

do afro-brasileiro. 

Por fim, a leitura da obra humanista de Solano permite um olhar sobre 

as representações sociais e culturais, a vislumbrar o fortalecimento da 

solidariedade negra e pelo desejo de fazer com que o negro se reconheça 

como negro, o pertencimento e o orgulho de sê-lo. Desse modo, espero ter 

colaborado a partir desse trabalho com o desejo e interesse pela a obra e vida 

desse poeta que ainda tem muito a nos ensinar. 
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