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Negra na garupa 

 

Vem na garupa do matungo 

prenda de pele preta 

teu olhar marimbondo 

me picou bem no fundo 

contra tuas candongas 

não valeu nem mandinga 

quero beber agora na cacimba 

do teu beijo polpudo 

quero comer teus quitutes 

quibebes e quitandas 

e na beira de uma sanga 

jeito de rio do Congo 

vamos juntar nossos dengues 

muafos e catingas 

unidos pela canga 

de um amor profundo. 

 

Oliveira Silveira 
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RESUMO 

 

  

O presente estudo traz uma reflexão sobre os discursos culturais afro-brasileiros e o 

lugar ocupado pela poesia em meio a uma sociedade racista. A pesquisa tem como 

propósito fazer um estudo da poesia de Oliveira Silveira (1968, 1970, 1977, 1981, 

1987). Leva-se em consideração a relação da produção poética de Oliveira com as 

propostas do movimento da Negritude e o diálogo lúcido que o mesmo estabelece com 

poetas vinculados ao referido movimento e como Silveira sugere dentro da literatura a 

negritude como uma forma de intersecção na poesia brasileira. A proposta aqui 

apresentada observa também o hibridismo na poética de Oliveira Silveira ao se enfatizar 

um olhar sobre uma escrita comovida pelo traço do entre-lugar do discurso. Analisa-se a 

caracterização de uma literatura gerada pelo tom de denúncia ao desconstruir 

historicamente o que há muito tempo se estabelece como “democracia racial”. Em 

cumplicidade com a poesia regional do Rio Grande do Sul, a poesia de Oliveira vem 

permeada pela diversidade de ritmos que traduzem o legado da cultura negra mundo 

afora. Essa pesquisa sustenta-se nos estudos de Eduardo de Assis Duarte (2005, 2011) e 

Kabengelê Munanga (2008, 2009) sobre Negritude e Identidade na literatura afro-

brasileira, que se caracteriza como um movimento de consciência pela reconstrução ou 

mesmo revisão histórica do que foi apagado no calabouço dos navios negreiros. As 

leituras de Eduardo de Assis Duarte fomentam novos questionamentos, põem em 

dúvida a existência de uma identidade essencialista. Aponta-se nessa travessia para uma 

pluralidade de identidades, construídas por inúmeros grupos culturais na encruzilhada 

dos diversos momentos históricos. Analisam-se, portanto, a partir da crítica que Stuart 

Hall (2011) faz ao considerar as ideias de diásporas, as fronteiras das margens no 

universo da pós-colonização. Por fim, há uma encruzilhada ao se pensar a partir de 

Kabengelê Munanga, o discurso da negritude e da identidade negra nas relações sociais 

e culturais afrodescendentes.  

  

Palavras-chave: Oliveira Silveira, Negritude, Literatura Afro-gaúcha, Literatura Afro-

brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This study brings out a vision about the Afro-Brazilian discourses and the place 

occupied by the poetry through a racist society. The research has as the main goal to 

take an analysis from the culturalist theories of the poetry written by Oliveira (1968, 

1970, 1977, 1981, 1987). It takes into consideration the relation of the poetic production 

of Oliveira Silveira between the propositions of the Blackness movement and the lucid 

dialogue which is established with the poets coming from the above-mentioned 

movement. This work analyzes the way Silveira suggests the blackness into literature as 

a form of intersection in the Brazilian poetry. Also, the proposition exposed here 

observes the hybridity within the Oliveira Silveira's poetical work when it brings an 

emphasis about a writing moved by the trace of in-between of the discourse, especially 

highlighting in his verses the social and cultural conditions of the place, all in the 

context of the Brazilian literary production. Our work focuses the characterization of a 

literature generated from a complaint speech which deconstructs, on a historical sense, 

what is established as a “racial democracy”. Coming into the regional poetry of Rio 

Grande do Sul, the poetry written by Oliveira appears permeated by the diversity of 

rhythms which translate the legacy of the worldwide black culture. This research is 

based on the studies by Eduardo de Assis Duarte (2005, 2011) e Kabengelê Munanga 

(2008, 2009) about Blackness and Identity in the Afro-Brazilian literature, which is 

characterized as a consciousness movement towards the reconstruction, or even a 

historical review about what was erased on the dungeon of the slave ships. The readings 

of Eduardo de Assis Duarte bring forward new questionings and they cast doubt on the 

existence of an essentialist identity. On this crossing, this work aims at a pluralism of 

identities formed by cultural groups in the intersection of many historical moments. 

Therefore, it is analyzed the comments by Stuart Hall (2011) about the diasporas ideas, 

and the borders of the post-colonization universe. Lastly, there is a crossroad to think 

about Kabengelê Munanga (2008, 2009), the blackness discourse, and the black identity 

into the social and cultural relations of Afro-Descendents. 

 

Key-words: Oliveira Silveira, Blackness, Literatura Afro-gaúcha literature, Literatura 

Afro-Brazilian literature. 
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INTRODUÇÃO  

  

A proposta desta pesquisa é o estudo da obra do poeta gaúcho Oliveira Ferreira 

da Silveira. A influência da regionalidade na obra, a poesia afro-gaúcha a busca pela 

identidade e o envolvimento com os poetas afrodescendentes, pesquisadores da 

Negritude. Nascido no Touro Passo, 6º subdistrito de Rosário do Sul - RS, em 16 de 

agosto de 1941, criado na zona rural conhecida como Serra do Caverá. Formado em 

Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu o magistério por 

muitos anos em uma Escola Pública Estadual, na capital gaúcha. Historiador, 

pesquisador, idealizador do Dia Nacional da Consciência Negra.  

Na referida pesquisa, além das dez publicações do poeta Oliveira Silveira, os 

livros que nortearão esse trabalho são Banzo, saudade negra; Roteiro dos Tantãs, Pelo 

escuro e Poemas regionais, tomando como referência a busca poética de Oliveira 

Silveira para a reconstrução da história do movimento da negritude, apresentando seus 

dilemas e seus reflexos no movimento negro no Brasil e em outros países.  

O mundo da literatura apresentou-se à Oliveira Silveira ainda na infância, 

através de causos, poemas e versos entoados nas rodas de chimarrão nos galpões na 

campanha gaúcha, nos fandangos, na vizinhança. Em 1958, aos dezessete anos, 

publicou o primeiro poema no jornal de Rosário do Sul. Mais tarde, no ano de 1962, aos 

vinte e um ano, o primeiro livro, com o título Germinou lançado na terra natal.  

A cada edição de um novo trabalho Oliveira Silveira crescia e adentrava por 

novos espaços poéticos, amadurecia a sua poesia pela busca incessante de uma nova 

história e seu progresso intelectual. O poeta considerava seus trabalhos ensaios, julgava-

se em fase de aprendizado literário, publicava por finalidade de registro. 

Participou do Grupo Palmares na década de 1970. Nesse período fez parte do 

movimento que propôs a criação de um dia nacional da Consciência Negra. Após a 

dissolução do grupo, passou a militar através da revista Tição e do Grupo Semba, até a 

sua morte em 01 de janeiro de 2009. 

O poeta Oliveira Silveira acompanhou o desenrolar da poesia afro-brasileira. 

Integrou-se à corrente formada pelos poetas afrodescendentes engajados na valorização 

do negro e de sua cultura, distinguindo-se, porém, dos demais pela busca simultânea de 

uma identidade negra e gaúcha. Em sua poesia inserem-se o falar gauchesco e a 

paisagem pampiana aos quais estão associados elementos da cultura negra. Seus poemas 
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afro-gaúchos mostram a história pouco conhecida do negro no Rio Grande do Sul, as 

formas de resistência, o resgate de lendas do sul do País como a do Negrinho do 

Pastoreio e a do Negro Bonifácio. 

A história sulina ganha um novo recorte com os versos do poeta Oliveira 

Silveira ao ser recuperada a real importância do negro na formação desse povo, 

recompondo-se um equilíbrio perdido pelas lacunas deixadas a respeito da realidade 

gaúcha e da verdadeira história das várias formas de resistência negra no extremo Sul do 

Brasil. A voz do poeta emerge com vigor nos poemas que compõe a fase afro-gaúcha da 

sua obra, com destaque para as publicações: Décima do negro peão (1974); Poemas 

regionais (1968) e Pelo escuro (1968 – 1977). 

O gaúcho Oliveira Silveira manteve sempre contato com o Grupo Quilombhoje, 

de São Paulo, tendo sempre participado de diversas edições dos Cadernos Negros e de 

outras antologias organizadas por membros deste grupo. O poeta busca dar contornos 

épicos ao Poema sobre Palmares, a exemplo de Solano Trindade, que também compôs 

um poema para resgatar Palmares.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo Oliveira 

Silveira: a biografia de pelo escuro refere-se à trajetória de vida do poeta, a história, 

aos desejos, o lugar, a luta pelo espaço negado aos descendentes afro-brasileiros que 

contribuíram para a construção desse país e que somente a partir do século XXI, com o 

movimento efetivo das políticas públicas e das ações sociais voltadas para o negro 

brasileiro, recebeu da sociedade um novo conceito sobre seus direitos de igualdade, 

resultado esse da luta travada pelo reconhecimento da história e da cultura dos grupos 

chamados, pelo colonizador, de minoritários e afastados para a margem.  

 O segundo capítulo A poesia afro-gaúcha de Oliveira Silveira, aborda o 

período em que o poeta traz questões sobre a poesia afro-brasileira para a sua escrita 

regional. Por volta dos anos 1970, Oliveira Silveira inicia o registro da cor nos seus 

poemas, mas sem esquecer as origens, o passado, o lugar, as raízes. Lança, em 1970, 

Banzo, Saudade Negra. Participa da criação do Grupo Palmares, em 1971, que 

pesquisava a cultura negra e militava pela raça negra no Brasil. 

O terceiro capítulo O poeta e a negritude em questão, busca desde as origens, a 

reelaboração de uma história de luta contra as injustiças e o preconceito, e faz um 

panorama de como se dá a representação da negritude ou identidade na poesia brasileira. 

Seus poemas são questionadores. Nos seus versos estão presentes os elementos da dor 
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da opressão e da negação do negro, seu texto repleto de metáforas, recusa valores e 

estereótipos racistas. 

A pesquisadora Zilá Bernd, no comentário crítico sobre o poeta Oliveira Silveira, 

escreve: 

O gaúcho Oliveira Silveira integra-se perfeitamente à corrente formada pelos 

demais poetas brasileiros engajados na valorização do negro e de sua cultura, 

distinguindo-se, porém, dos demais pela busca simultânea de uma identidade 

negra e gaúcha. Em sua poesia inserem-se o manancial do falar gauchesco e o 

quadro referencial do pampa, aos quais vêm associar-se elementos da cultura 

negra. Dessa forma, seus poemas afro-gaúchos encerram aspectos pouco 

conhecidos da história do negro no Rio Grande do Sul como a existência de 

todas as formas de resistência: do banzo à constituição dos quilombos. O 

resgate de lendas do sul do País, como Negrinho do Pastoreio, e personagens 

de contos de João Simões Lopes Neto, como Negro Bonifácio, serve de mote 

para a reelaboração poética a partir de uma ótica negra, colocando Oliveira 

Silveira entre as figuras de primeira grandeza no panorama da poesia afro-

brasileira. (BERND, 2011, p. 121). 

Essa reelaboração poética, a partir de uma ótica negra, coloca o poeta Oliveira 

Silveira entre as figuras que se destacam no cenário da poesia afro-brasileira. Oliveira 

Silveira, com seus versos incisivos, na segunda metade do século XX, juntamente com 

outros poetas, apresenta temas, linguagens e, sobretudo, pontos de vista marcados pelo 

pertencimento étnico e pelo propósito de construir um texto afro-identificado no 

panorama da nossa literatura que, conforme a pesquisa do professor Eduardo de Assis 

Duarte, consolida, dessa forma, a existência de vertente afro na literatura brasileira. 

Todos os movimentos sociais lutam pela justiça social e por uma redistribuição 

do que é coletivo. Na sociedade brasileira, cheia de hierarquias, todos os seus membros 

encontram dificuldades para fazer essa transformação. Os movimentos operários, os 

movimentos feministas, os movimentos homossexuais, incluindo o dos negros terão de 

percorrer uma longa caminhada para conseguirem a legitimidade dos seus direitos.  

Na sociedade brasileira, o marco discriminatório persiste até hoje, dificultando e 

causando entraves para implantação das políticas públicas que poderiam banir as 

manifestações de repulsa ao diferente, em particular àqueles marcados pela cor da pele. 

A luta pelos direitos das negras e dos negros tem início na primeira década do século 

XX, nos Estados Unidos e na França, a partir da década de 1930. 

Na pesquisa de Kabengelê Munanga sobre identidade nacional e identidade 

negra, que para ele é um processo e nunca um produto acabado, e que não é construído 

no vazio, afirma: 

No que diz respeito aos movimentos negros contemporâneos, eles tentam 

construir uma identidade a partir das peculiaridades do seu grupo: seu 
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passado histórico como herdeiros dos escravizados africanos, sua situação 

como membros de grupo estigmatizado, racializado e excluído das posições 

de comando na sociedade cuja construção contou com seu trabalho gratuito, 

como membros de grupo étnico-racial que teve sua humanidade negada e a 

cultura inferiorizada. Essa identidade passa por sua cor, ou seja, pela 

recuperação de sua negritude, física e culturalmente. A tarefa não é fácil, 

justamente por causa dos obstáculos acima evocados. Se Zumbi dos Palmares 

conseguiu, há mais de 300 anos, mobilizar números expressivos de 

escravizados fugitivos das senzalas e organizou uma oposição que se 

concretizou na fundação da República dos Palmares, como explicar que os 

movimentos negros ulteriores a ele não conseguem realizar uma mobilização 

de igual ou superior envergadura? No entanto, eles têm em suas fileiras 

intelectuais orgânicos, contam com a solidariedade de estudiosos e cientistas 

sociais brancos, comprometidos com a questão da igualdade racial, além da 

solidariedade internacional e, muito recentemente, com o apoio de alguns 

partidos políticos e da imprensa escrita e audiovisual, cujas denúncias das 

situações de discriminação se multiplicam cada vez mais. Apesar de algumas 

conquistas, simbólicas e concretas, como por exemplo, o reconhecimento 

oficial de Zumbi dos Palmares como herói nacional, “herói negro dos 

brasileiros”, os movimentos negros ainda não conseguiram mobilizar todas as 

suas bases populares e inculcar-lhes o sentimento de uma identidade coletiva, 

sem a qual não haverá uma verdadeira consciência de luta. (MUNANGA, 

2008, p. 14, 15). 

Essa pesquisa tem o propósito de mostrar aos leitores, estudiosos e 

pesquisadores da literatura, que existe uma produção literária importante, mesmo que 

ainda na contramão do que é atribuído como literatura vigente. Apresentar ao público 

um pouco dessa literatura produzida por escritoras e escritores que assumem sua cor e 

história, descortina-se o preconceito, novas linguagens se apresentam e outro olhar 

surge para reinventar uma maneira de ver o que antes era diferente e condenado às 

margens do social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO 1: OLIVEIRA SILVEIRA: A BIOGRAFIA DE PELO ESCURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANGADA 

 

Singrando vem a jangada 

jangada de velas brancas. 

Singrando no mar revolto,  

com aspiração de paz. 

 

Não sinto calor de praia... 

Não ouço brisa de mar... 

Vejo uma jangada branca 

num colorido postal. 

Oliveira Silveira 
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1 OLlVEIRA SILVEIRA: A BIOGRAFIA DE PELO ESCURO 

 

Era uma vez um poema que nasceu em Rosário do Sul - RS, mais precisamente 

no 6º subdistrito chamado Touro Passo, em 16 de agosto de 1941.  Assim cresceu o 

poeta em meio às coisas simples: Oliveira Ferreira da Silveira. Nome curto para uma 

temática tão valiosa. Nome pequeno para falar dos menores gestos da poesia em plena 

atualidade.  Criado na Serra do Caverá, zona rural famosa e bem conhecida pela 

histórica Revolução de 1923, também conhecida como Movimento Armado.1  

 Negro, filho de Felisberto Martins Silveira, branco, brasileiro, filho de pais 

uruguaios, e Anair Ferreira da Silveira, negra, brasileira, de pai e mãe negros gaúchos. 

Família humilde. A sabedoria do senhor Felisberto e a consciência em relação aos 

estudos dos filhos era um dom muito forte; tanto que estruturou e transformou um 

galpão de um estabelecimento humilde no distrito onde moravam em sala de aula, 

chegando a contratar uma professora para dar aulas até o 5º ano. Esse projeto, criado 

pelo pai do poeta, foi um aliado para que Oliveira não desistisse diante das dificuldades 

e enveredasse para o mundo das letras. A responsável pelo primeiro apredizado do 

garoto foi a professora Amélia de Oliveira Galeano. 

E este fora o primeiro passo na vida e na formação do menino Oliveira que por 

entre os cerros da campanha gaúcha vislumbrava galgar outros rumos no início da 

segunda metade do século XX. Membro de uma comunidade remanescente de 

quilombo, seus familiares se transferiram para o local chamado Invernadinha, e que 

ficou conhecido, daí em diante, como Rincão dos Ferreira, pertencente aos familiares da 

mãe do poeta Oliveira Silveira.    

Eles exerciam atividades no local e possuíam pequenas propriedades. A 

localidade onde moravam ficava a 40 km de distância da cidade de Rosário do Sul, era 

um distrito totalmente isolado, ninguém tinha carro e ir para a cidade, naquela época, 

era uma longa viagem. Assim cresceu o poeta em meio às coisas simples. 

                                                           
1 O Movimento Armado ou Revolução de 1923. Os partidários de Assis Brasil insatisfeitos com o 

resultado que dava o quinto mandato a Borges de Medeiros, resolvem pegar em armas para deflagrar em 

janeiro de 1923 mais um conflito armado no Rio Grande do Sul, reivindicando uma reforma da 

Constituição que já perdurava desde o primeiro mandato em 1891 do líder republicano e antecessor de 

Borges de Medeiros, Júlio de Castilhos. Lutaram, de um lado, os partidários de Borges de Medeiros 

(borgistas ou ximangos, que tinham como distintivo ou característica o lenço de gaúcho ao pescoço na cor 

branca) e, de outro, os aliados de Joaquim Francisco de Assis Brasil (assisistas ou maragatos que tinham 

como distintivo ou característica o lenço gaúcho ao pescoço na cor vermelha). A cidade de Rosário do 

Sul, situada na região da Fronteira Oeste do Estado, foi palco de mais de uma batalha. 
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Uma figura muito conhecida dos moradores da zona rural do Touro Passo, 

naquela época, era o Padre Ângelo Bartelli, com conceitos rígidos e postura 

tradicionalíssima. Supervisor da Secretaria de Educação do Município, uma de suas 

tarefas era visitar as famílias nos distritos e numa dessas visitas sugeriu aos pais do 

Oliveira Silveira que ele fosse estudar na cidade e justificou a importância e valor que 

seriam agregados ao seu conhecimento. Atendendo ao pedido do padre, os pais do poeta 

aceitaram a ideia e Oliveira deixa o seu Distrito em busca de novos conhecimentos. 

Passou pelo primeiro vestibular, o Admissão ao Ginásio. Estudou no Ginásio Estadual 

de Rosário do Sul, hoje Colégio Estadual Plácido de Castro. 2 

A pequena cidade de Rosário do Sul3, terra incrustrada na Fronteira Oeste do 

Rio Grande do Sul, um emaranhado de casas antigas, elevada à categoria de Vila no dia 

16 de abril de 1876, com um relevo ondulado constituído de coxilhas, predominando na 

vegetação as gramíneas, uma paisagem emoldurada pelos capões e matas, é banhada 

pelos rios Santa Maria, com a belíssima Praia das Areias Brancas e pelo rio Ibicuí. 

Rosário era assim denominada até 1940, mas que, para não ser confundida com outra 

cidade, a Rosário argentina, eclodiu um movimento que dividiu a população, em que 

parte dela escolheu o nome Minuano e outra parte ficou com Rosário que mais tarde 

recebeu o acréscimo “do Sul”. Essa pequenina cidade acolheu o menino negro, nascido 

no mês de agosto em pleno inverno rigoroso da Campanha Gaúcha, quando o vento 

minuano cortante assovia anunciando que a noite vai ser tenebrosa e prometendo que 

todo o pasto será recoberto de branco pela grande geada que cairá durante a madrugada. 

 Ninguém imaginava que aquele menino humilde e acanhado, vindo, com 

poucos recursos, da zona rural, tornar-se-ia um nome, uma figura ilustre, um mestre das 

letras. Que suas poesias ajudariam a lembrar, que elas trariam de volta à memória das 

mulheres negras, como também dos trabalhadores das grandes fazendas, fazendas estas 

que ainda resguardavam um grande número de negros libertos ou filhos de libertos. Que 

seus poemas também iriam evocar a vida, a força da África jamais esquecida. De que 

ele se trasformaria em um poeta da negritude.  

Ao terminar o Curso Ginasial, outro dilema: não tinha muitas opções. Ou 

voltava para a zona rural, ou arrumava um trabalho em Rosário, ou arriscava ir morar na 

capital. Nem o amor pela terra natal o deixou desistir dos seus sonhos. Ficaria longe de 

                                                           
2 Informações obtidas em entrevista com o grande amigo do poeta Oliveira, professor Alsom Pereira da 

Silva, 2012. 
3 Wikipédia – acesso em 25 de janeiro de 2012. 
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Rosário, da família, deixaria para trás o seu rincão, o cheiro dos eucaliptos, a sua vida 

pacata, mas não os abandonaria, pois seriam sempre lembrados como no poema: 

 

No meu Rosário 

 

Em Rosário chove 

como em outros lugares. 

E faz seca, 

como no nordeste ou em outros lugares. 

Em Rosário tem água, céu e chão. 

Em Rosário tem tudo que é preciso ter 

para ser um lugar 

como outros lugares. 

E em Rosário muitas coisas não existem, 

como noutros lugares. 

Mas Rosário é o lugar onde eu nasci. 
 

  Os lugares sempre vivem plantados na vida de todo grande poeta. Um poeta no 

anonimato é sempre um poeta varrido do chão como uma folha ao vento, uma palavra 

ao relento. Oliveira Silveira é um poeta feito de muitos lugares, tanto que acreditou e foi 

embora para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 4Primeiramente morou na 

Pensão Pelotense, na esquina da Rua Avaí com a Rua Lima e Silva, depois conseguiu 

uma vaga na Casa do Estudante, chamada casa da JUC-Juventude Universitária 

Católica, destinada a estudantes vindos do interior com limitações de recursos. As casas, 

em número de sete, eram administradas por um padre que coordenava os trabalhos. Era 

feito um orçamento e posteriormente um rateio das despesas entre os alunos-residentes e 

dividido com todos.    

Estudou no Colégio Estadual Júlio de Castilhos – o Julinho – em Porto Alegre, 

colégio padrão na época, onde grandes personalidades do Rio Grande do Sul se 

formaram. Lá concluiu o Clássico, equivalente ao Ensino Médio de hoje. Fez o 

vestibular e ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. 

Graduou-se em Letras Português e Francês com as respectivas Literaturas, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Atuou como docente de Língua 

Portuguesa e Literatura no Ensino Médio, na Escola Estadual Cândido Godoi. Nessa 

escola trabalhou até se aposentar. Foi um excelente professor, conquistava e encantava 

os alunos com suas aulas divertidas e cheias de poesia. 

                                                           
4 Informações obtidas pelo amigo e meio-irmão Alsom Pereira da Silva, em janeiro de 2012. 
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Oliveira Ferreira da Silveira, conforme relato da sua irmã Suely5, era uma pessoa 

boa, humana, sabia ter amigos, bom filho, irmão maravilhoso, foi um pai exemplar, 

mesmo após separar-se da mãe de sua única filha quando ela estava com quatro anos de 

idade; foi também um ótimo avô. Tinha um jeito todo especial de trabalhar com as 

pessoas. Lutava por um espaço para o negro. Dizia ele que os negros têm tanta 

inteligência quanto os brancos por isso não conseguia entender porque em tantos 

lugares o negro ainda não tinha acesso para o trabalho. 

Em outro relato refere-se a uma estrofe do Hino do Rio Grande do Sul que diz 

assim “O povo que não tem virtude acaba por ser escravo.” Ele queria que fosse dessa 

forma: “O povo que tem suas virtudes acaba por ser escravo.” Conforme Suely, até 

próximo a sua morte o poeta falava que queria ver mais negros ocupando lugares 

importantes e que a mensagem que ele deixaria para todos é: “Tratar com respeito o 

negro e valorizá-lo”. 

Em conversa com a sua sobrinha e afilhada Taís6, filha da Suely, irmã do poeta, 

ela conta que o tio era uma pessoa simples. Quando ia visitá-lo, ou hospedar-se no 

apartamento dele, ficava impressionada ao atender as ligações que chegavam. Eram 

pessoas muito importantes no meio social: cantores famosos, ministros, jornalistas, 

ligações de outros estados, de outros países, convites para palestras, congressos, 

homenagens, entrevistas. E ao repassar os recados para o tio, ele reagia com 

simplicidade. Ela recorda, principalmente, de uma ligação do cantor Gilberto Gil 

solicitando para falar com o professor Oliveira, ela quase não acreditou naquilo, 

enquanto que para o tio era tudo normal.  

Lembra que o apartamento simples do tio era decorado por livros, prateleiras e 

mais prateleiras de livros que iam do chão ao teto e que ela se encantava. E ele oferecia 

ajuda para qualquer dúvida que ela precisasse. Sabia que o tio era poeta, mas não tinha a 

noção da dimensão e da importância desse homem para a sociedade, para o Rio Grande 

do Sul, para os afro-descendentes e para o mundo.  

O poeta, na sua simplicidade, discrição e silêncio, conseguiu esconder da família 

a própria doença. Quando uma de suas irmãs descobriu, ele já havia sofrido uma 

intervenção cirúrgica. Achava que não havia necessidade de ficar perturbando os outros 

e tentava resolver tudo à sua maneira. Às vésperas da sua morte pediu à família que a 

cerimônia do velório fosse apenas para os familiares, não queria nenhum político, 

                                                           
5 Entrevista concedida pela irmã do poeta, em Rosário do Sul RS, janeiro de 2012. 
6 Entrevista concedida pela sobrinha e afilhada do poeta, em Rosário do Sul RS, janeiro de 2012. 
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nenhuma figura ilustre, que fosse tudo como sempre fez durante a vida, na simplicidade, 

no anonimato, sem pompas, sem regalias, mas com verdades. 

A última carta do poeta escrita para a sua irmã Suely, a sobrinha Taís e a 

Tamires, filha da Taís, quinze dias antes da sua morte, fala sobre as coisas boas da sua 

terra, Rosário do Sul, da comida, das carnes, dos doces, do mel e começa com um termo 

(Bah) muito peculiar e muito usado pelos gaúchos: 

  PoA, 17.12.20087 

Suely e Taís 

Taís e Suely 

Com beijinho na Tamires 

Bah, a carne de ovelha assada pela Ana, que não sabe muito lidar com esse 

tipo de carne ficou deliciosa. A liguiça um espetáculo, feita pela Naiara na 

panela de ferro. E o doce de pêssego foi também um sucesso. O mel da Levy 

foi levado também pela Ana e a Naiara em potinhos pequenos, claro e a Vera 

Lopes também provou e gostou. Eu uso no pão durante o café. Maravilha, 

coisa pura, gostosa e boa. 

A liguiça e a carne de ovelha foram o Amaro e a comadre Maria que 

trouxeram. E essa linguiça aí do Rosário e região não tem igual. É outro 

sabor – e que sabor! 

A médica suspendeu a Químio e espero ficar menos cansado agora. Fiz uma 

hora de sangue. Já estou um pouco mais disposto apesar da perna pesando e 

doendo. 

Taís,  

obrigado por alcançar o Bandone para o Alsom. 

Beijos pra vocês três. 

                   Oliveira 

 

A carta de Oliveira Silveira, regada de poeticidade, resgata o costume, hoje 

quase esquecido, dessa forma de corresponder-se com a família, amigos, com os 

amores. O poeta registra os costumes, a origem de tudo que preserva e lhe faz bem. 

Escreve com sabor seu último texto. 

Saber é um tipo de sabor em poesia. Sabor tem algo de sábio em poesia. É só 

falar em cheiro que a gente lembra as pessoas, as sinestesias que há no coração de cada 

ser, porque o saber do poeta tem fala de alma. A ensaísta Leyla Perrone-Moisés ao 

prefaciar o livro O rumor da língua (1988) de Roland Barthes, fala da relação 

estabelecida pelo autor entre saber, sabedoria e sabor: 

O sabor de Barthes é a sua qualidade de escritor, sua capacidade de introduzir 

o estranhamento da fórmula artística (surpresa e prazer) no gênero ensaístico 

que ele pratica e renova: o jogo com os significantes, a polifonia de uma 

enunciação sutil que trança, em seu texto, várias faixas de onda: inteligência, 

erudição, ironia, humor, provocação, afeto. Sua sabedoria é o que constitui 

propriamente sua lição, já que o sabor do escritor pode ser desfrutado, mas 

                                                           
7 Carta encontrada por mim, dentro de um dos livros do poeta. A cópia da carta foi um presente da Suely 

Silveira, irmã do poeta Oliveira Silveira, para a nossa pesquisa. 
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nunca ensinado. A lição de Barthes não se apresenta de forma assertiva ou 

pragmática. Ela se reduz a algumas propostas básicas que atravessam todas as 

fases de sua obra, variando na formulação, mas mantendo-se firmes como 

posição assumida diante e dentro da linguagem. O essencial dessa lição 

poderia ser assim resumido: A linguagem não é mero instrumento do homem; 

é ela que constitui o homem. As línguas carregam uma história, trazem nelas 

as marcas de usos anteriores, e essa carga de passado entrava a renovação do 

homem e as mudanças em sua história. Não basta, pois, usar a linguagem 

com o intuito de comunicar sentidos novos; é preciso trabalhar suas formas, 

libertá-la do que ela tem de esteriotipado, de velho. (PERRONE-MOISÉS 

apud BARTHES, p. 14). 

Em Oliveira Silveira, saber e sabor estão no amor pelas coisas simples. Esta é 

uma marca do poeta que jamais esqueceu a terra, a origem, o amor pela família, pelos 

amigos, pelas pequenas coisas que para ele simbolizavam o melhor. E por meio dos 

seus versos canta, encanta com sua crítica social, com a poesia de contestação, 

participativa e mesmo quando é um pouco mais severo ao tratar e relembrar o passado 

da sua gente negra e sofrida, como nesse poema:  

OBRIGADO, MINHA TERRA8 

 

Obrigado rios de São Pedro 

pelo peso da água em meu remo. 

Feitorias do linho-cânhamo 

obrigado pelos lanhos. 

Obrigado loiro trigo 

pelo contraste comigo. 

Obrigado lavoura 

pelas vergas no meu couro. 

Obrigado charqueada 

por minhas feridas salgadas. 

Te agradeço Rio Grande 

o doce e o amargo 

pelos quais te fiz meu pago 

e as fronteiras fraternas 

por onde busquei outras terras. 

Agradeço teu peso em meus ombros 

músculos braços e lombo. 

Por ser linha de frente no perigo 

lanceando teus inimigos. 

Muito obrigado 

pelo ditado 

“negro em posição 

é encrenca no galpão”. 

Obrigado pelo preconceito  

com que até hoje me aceitas. 

Muito obrigado pela cor do emprego 

que não me dás porque sou negro. 

E pelo torto direito 

de te nomear pelos defeitos. 

                                                           
8 Livro Pelo Escuro – poemas afro-gaúchos, 1977. 
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Tens o lado bom também 

- terra natal sempre tem. 

Agradeço de todo o coração 

e sem nenhum perdão. 

O poeta é um estado pleno de ironia. O poema é um agradecer em contraponto à 

visão equivocada acerca da aparente apatia do negro e da aceitação de sua condição de 

subordinado. No poema, Oliveira Silveira dá voz aos condenados da terra, aos 

afrodescendentes, pela evocação dos ancestrais africanos, numa tentativa de volta às 

origens e busca de identidade após séculos de integração, miscigenação e 

branqueamento do negro. 

A leitura das imagens do poema evidencia a consciência do poeta em relação à 

escrita. Mesmo agradecendo, seus versos versam sobre a triste história de um povo 

marcado pelas injustiças, condenado ao esforço, sem espaço, sem lugar, sem perspectiva 

nenhuma, a mercê de uma sociedade gananciosa e mesquinha, representado, de forma 

irônica, pelos versos: 

[...]  

obrigado  pelos lanhos. 

Obrigado loiro trigo 

pelo contraste comigo. 

Obrigado lavoura 

pelas vergas no meu couro. 

Obrigado charqueada 

por  minhas feridas salgadas. 

Te agradelo Rio Grande 

o doce e o amargo 

[...] 

Por ser linha de frente no perigo 

[...] 

Obrigado pelo preconceito 

[...] 

Muito obrigado pela cor do emprego 

que não me dás porque sou negro. 

A citação do livro O arco e a lira (1982) de Octavio Paz, o qual se reporta à 

poesia, ao poema e à linguagem revelando o lado subjetivo da escrita poética, no que ela 

tem de mais sublime, mágico e revelador lembram os versos de Silveira no poema 

acima citado:  

A poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. 

Isola; une. [...] regresso à terra natal. Inspiração, respiração, exercício 

muscular. Súplica ao vazio, diálogo com a ausência, é alimentada pelo tédio, 

pela angústia e pelo desespero. Oração, litania, epifania, presença. 

Exorcismo, conjuro, magia. Sublimação, compensação, condensação do 

inconsciente. Expressão histórica de raças, nações, classes. Nega a história: 
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em seu seio resolvem-se todos os conflitos objetivos e o homem adquire, 

afinal, a consciência de ser algo mais que passagem. [...] Analogia: o poema é 

um caracol onde ressoa a música do mundo, e métricas e rimas são apenas 

correspondências, ecos, da harmonia universal. [...] a linguagem é poesia em 

estado natural. Cada palavra ou grupo de palavras é uma metáfora. E, desse 

modo, é um instrumento mágico, isto é, algo susceptível de transformar em 

outra coisa e de transmutar aquilo em que toca: a palavra pão, tocada pela 

palavra sol, se torna efetivamente um astro; e o sol, por sua vez, se torna um 

alimento luminoso. A palavra é um símbolo que emite símbolos. O homem é 

homem graças à linguagem, graças à metáfora original que o fez ser outro e o 

separou do mundo natural. O homem é um ser que se criou ao criar a 

linguagem. Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. (PAZ, 1982, 

p.15 – 41 – 42). 

 

 

Os versos de Oliveira são como os instrumentos musicais que emitem sons 

variados, mas ressoam em um único ritmo, numa cadência de símbolos que 

transformam a dor em amor. O poeta transita, metaforicamente, por seus versos e de 

forma sublime evoca aos que ainda desconhecem o valor da palavra, o peso da poesia e 

o mundo fascinante da literatura.  

E essa literatura que fascina surgiu na vida do Oliveira Silveira quando ele era 

criança, na sua terra natal que muito o influenciou. Conhecida como a “Capital da 

Ervilha”, Rosário com a bela “Praia das Areias Brancas”, o gado no pasto dos campos 

sem fim, o vento minuano e as geadas nos rigorosos invernos, os fandangos e o fogo de 

chão, o churrasco, as milongas, o chimarrão, o chapeu quebrado na testa e os versos de 

galpão. A pacata cidade Rosário do Sul serviu de abrigo e aconchego para o poeta, mas 

na hora da partida de Oliveira para outras plagas, a pequena Rosário abriu os braços 

para o voo do filho ao encontro da sua origem.  

A infância foi marcada pela poesia popular, quadrinhas e versos de polca 

entoados durante os bailes campeiros, com ritmos típicos do meio rural gaúcho. É um 

momento especial no qual são as mulheres que tiram os homens para dançar e aí se 

cantam versos, o par diz uma quadrinha um para o outro, começando pelo rapaz e 

respondida pela moça. Também os “causos” contados pelos mais velhos na cozinha, ao 

redor do fogareiro. Essas narrativas são o substrato da literatura do Oliveira. 

Aos primeiros contatos com os livros, veio a primeira publicação de um poema 

num jornal de Rosário do Sul em 1958, na época Oliveira Silveira era um adolescente 

com apenas 16 anos. Isso foi muito importante para o início da carreira do poeta. Com o 

estímulo recebido dos amigos continuou a escrever poemas regionalistas que marcaram 

o seu estilo. O poeta jamais se desvinculou dessa linguagem rural. Adiante 
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experimentou outras tendências, até chegar à poesia negra. Essa consciência chegou um 

pouco mais tarde. 

VENTO DO PAGO 

Minuano9  

gaudério10 desenfreado 

que açoita o largo do pampa! 

Resguardas no teu ímpeto o alento 

 

dos homens rudes 

que te enfrentam, 

de fronte erguida, sem franzir o senho 

na velha arenga pampiana. 

Que sentem no teu guascaço11 

o afago da china12 mais prendada13,  

porque está na aspereza das volteadas 

a têmpera pra o ferro duma raça. 

Minuano, 

te queda ou vem frequente, 

pra que não se destempere 

o coração da gente! 

                           (Rosário do Sul, 1958) 

O poeta, em seus versos, fala, canta e enaltece o homem rude da região 

pampiana do Rio Grande do Sul, compara esse homem ao tenebroso vento minuano; a 

força da natureza o assusta e o deixa mais forte. É o homem e a natureza disputando um 

só espaço, mas o homem gaúcho dos Pampas enfrenta a natureza e faz dela a sua aliada 

nos seus afazeres campesinos, reclama das chicoteadas do minuano, e recorda do afago 

da mulher amada e a necessidade do vento para aquecer e temperar o coração. 

O poema representa a figura do homem forte que não se deixa abalar pelas 

intempéries; do homem combativo, guerreiro que de peito aberto enfrenta, combate e 

não desiste. Às vezes, sem rumo como o vento, é a força da terra, é o gaúcho forte, é a 

representação do espaço rude, grosseiro, sem fronteiras, é a marca da tradição pelos 

caminhos dolorosos, é um campo sem aramados, sem proteção e, que pelo amor à raça o 

torna mais forte e vitorioso. 

Vale observar que Oliveira Silveira traz a sugestão do vento batizado de 

Minuano, e que se atentarmos bem para o sentido da palavra “Minuano”, esta tem uma 

                                                           
9 Vento que sopra frio e forte durante o inverno no Pampa gaúcho, vem dos Andes, na região sudoeste do 

Rio Grande do Sul, local onde habitava a Tribo dos índios Minuanos. 
10 Sem rumo.  
11 Golpe dado com uma tira de couro cru. 
12 Mulher gaúcha; descendente ou mulher de índio, ou pessoa do sexo feminino que apresenta algum dos 

traços característicos étnicos das mulheres indígenas; cabocla, mulher rena; mulher de vida fácil; esposa. 
13 Sábia nas lidas domésticas e nos trabalhos manuais. 
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relação forte com a cultura ameríndia. Contam pelas bandas do Rio Grande que foi uma 

homenagem a Tribo dos índios Minuanos, habitantes da região sudoeste do Rio Grande 

do Sul. Naquela região poética, o vento sopra frio em pleno inverno, vem dos Andes. E 

como uma poesia viajante, sopra por aproximadamente uns três dias; e o vento minuano 

e poético fica a murmurar pela região, purificando a atmosfera, dissipando as nuvens, 

enxugando as estradas, anunciando tempo firme e seco. 

No poema, Oliveira aponta outras sugestões no campo da imagem, a exemplo 

disso, no segundo verso, o poeta compara o vento minuano a um “gaudério”, que 

simboliza na cultura gaúcha andar sem rumo, viver desenfreado.  

[...] 

gaudério desenfreado 

que açoita o largo do pampa! 

[...] 

O “vento gaudério”, para o homem rude do campo, faz lembrar o homem 

campeiro em busca do abraço da mulher amada, pois a aspereza do caminho é o retrato 

de uma raça. E nesse bailado do minuano violento e gelado se embalam, conquistam e 

temperam os corações das chinas, mulheres amadas mais prendadas, sábias nas lidas 

caseiras, no cuidado com os filhos, nos trabalhos manuais e cheias de carinho para com 

o seu peão amado. 

O poeta escreve com a alma minuana e andarilha tal qual o vento minuano que 

esvoaça e golpeia lindamente com as palavras, como nos versos: 

[...]    

Que sentem no teu guascaço 

O afago da china mais prendada, 

[...] 

Minuano, 

te queda ou vem frequente, 

pra que não se destempere  

O coração da gente! 

Chicoteia as maldades e busca lá no fundo das suas entranhas a força guerreira 

de seus antepassados, traz à tona a história de uma raça, a luz de uma cor, a bravura de 

um povo e a grandeza de ser e pertencer ao espaço mais demarcado no tempo da sua 

história, nas lutas e na glória das vitórias. E assim nasce a produção poética desse 

homem, nasce a cor da poesia chamada Oliveira. 

E essa poesia chamada Oliveira Silveira produziu, ao longo dos anos, uma 

envolvente e expressiva obra poética, abriu caminhos para que o negro gaúcho saísse da 

invisibilidade, para que fosse retirada a membrana que envolvia e apagava a figura da 



25 
 

 

 

raça considerada desprezível e condenada pela sociedade branca e preconceituosa. Ao 

deixar a querida Rosário do Sul, nunca se intimidou diante dos desafios e obstáculos, foi 

à luta com persistência e coragem.  

Seus poemas desafiam a todo o instante, ora românticos e amorosos, ora 

incisivos e questionadores como nos versos ...Que sentem no teu guascaço o afago da 

china mais prendada... Minuano gaudério desenfreado que açoita o largo do pampa!... 

Às vezes, como verdadeiras flechas, atravessam a história com mensagens educativas e 

instigantes, atingem profundamente, como um raio, registrando a sua marca, de maneira 

mansa e silenciosa como era o seu jeito de tratar, mas com firmeza e sabedoria, 

proporcionando ao leitor uma viagem ao conhecimento, ao amor e à vida. 

Em 1962, aos vinte anos, lança Germinou o seu primeiro livro. O que germina 

na terra deriva de germinar, brotar, nascer, se estabelecer junto aos outros, ser erva-

daninha, no bom sentido, aquela que se apropria do lugar, sem ser convidada, mas 

encontra o mesmo espaço, também seu e instala-se, assim o fez Oliveira. É cedo, mas 

germinou Oliveira pelos versos, avisando que sempre é tempo de recomeçar, mas 

medindo cada passo, pisando com firmeza, sem atalhos. Com humildade e sabedoria, 

acima de tudo, trouxe o seu recado simples, profundo e tocante como nesse poema: 

É cedo 

 

Não movamos 

intempestivamente a rédea, 

não acedamos ao atalho. 

Prevines o alforje 

para as contingências do caminho. 

Preparo na trilha 

o objetivo do rumo. 

 

Espera: nossas estradas 

se cruzam mais adiante. 

A poesia regional do jovem Oliveira Silveira chega de mansinho, pede passagem 

e paciência, lembra que é preciso preparar o caminho a percorrer, é preciso ter um 

objetivo, nada de pressa, pois todo o caminho, em algum momento, se cruza. É assim o 

andar do poeta, é assim a sua produção. 

E nesse jogo cruzando por muitos caminhos, tece a sua obra que parte de uma 

perspectiva regional, passando a nacional até alcançar um caráter universal, em 

consonância com a ideologia pan-africanista que norteou os movimentos culturais 

negros. Descobriu, a partir do encontro consigo mesmo, quem é de onde veio e o que 
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lhe devem, em busca do lugar que sempre lhe foi negado pelas sociedades gaúcha e 

brasileira. 

Desde muito cedo, participava das festas gaúchas embaladas pelos fandangos, 

por muita poesia, quadrinhas, trovas e músicas regionalistas, encantou-se e ainda 

piazito14 participava junto aos adultos desses momentos simples proporcionados pelo 

homem rude, àquele que lidava com o gado e todo o tipo de serviço braçal do campo, 

mas que trazia nas suas raízes uma rica cultura, que serviu de modelo e incentivo para o 

menino Oliveira. 

O percurso literário do poeta inicia-se na sua infância, passa pelas leituras, por 

seu trabalho como historiador e pesquisador. O engajamento na política estudantil e a 

causa negra, refletem-se diretamente na sua poética. É o que Antônio Candido (2000) 

denominou de “o externo que se faz interno”. A poesia de Oliveira Silveira, apesar de 

tratar do regional local e de falar do seu mundo, não nega o cosmopolitanismo. A voz 

do poeta ressoa em outros espaços, em outros lugares, identificando-se com as outras 

vozes que também usam o poema como forma de combate aos considerados minorias, 

condenados a viver à margem da sociedade. 

Na Fronteira Oeste, no extremo Sul do Estado, considerado o mais ariano do 

país, onde a presença negra é uma das mais fortes, lugar onde a religião afro-brasileira 

concentra o maior número de centros de umbanda, surge o poeta Oliveira Silveira, 

cortando as arestas com sua poesia, com palavras que penetram no fundo da alma, 

afiadas e pontiagudas como as lanças dos guerreiros. 

Expressa toda a regionalidade e amor pela terra nos seus versos, a exemplo de:  

EVOCAÇÃO15 

Minha chilena16 de prata 

meu chiripá de azulão 

meu pingo17 tordilho-negro 

meu rancho,18 meu coxilhão. 

 

A minha prenda19 tão linda 

num vestido de chitão 

num vestido de chitão 

no chão do carramanchão.20 

                                                           
14 Guri, criança, menino, piá, piazinho, serviçal para trabalho leve nas estâncias; em África miúdo; na 

língua indígena curumim. 
15 Poema extraído do livro Poemas Regionais, escrito em 1968. 
16 Esporas usadas no calcanhar da bota. 
17 Cavalo. 
18 Local onde mora, residência, casa. 
19 Tratamento que o homem gaúcho dá para a mulher, joia preciosa, relíquia, presente de valor. 
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Minha chilena de prata 

meu chiripá de azulão 

meu pingo tordilho-negro 

minha gaita de botão. 

 

Meu barbicacho, meu lenço, 

meu pito,21 meu chimarrão, 

meu mango,22 minhas boleadeiras 

meu cusco23 de estimação. 

 

Meu guizo, minha carreta 

meu boi brasino24 da ponta 

meu tirador de capincho 

minha guaiaca de lontra.  

 

Meu serigote25 chapeado 

meu ponche26 do melhor pano 

meu pampa sem aramado 

e o meu vento minuano. 

 

E o meu umbu, minha tapera 

minha sanga, meu capão 

minha chilena de prata 

meu chiripá de azulão. 

 

Minha garrucha27, minha lança 

meu céu e minha amplidão 

meu pingo tordilho-negro 

prenda do meu coração. 

 Oliveira, em seus versos, evoca o torrão natal, seu lugar, de forma simples e 

forte. Retrata, pelos versos, a indumentária gaúcha, as roupas e acessórios: os animais, a 

mulher amada. Ele é o poeta voltado às suas origens, se embrenhando pelos versos, nos 

espaços rurais presentes na região, elementos fortes para os gaúchos e de fundamental 

importância para a construção do seu texto na obra regional, representado nos versos: 

Minha chilena de prata 

meu chiripa de azulão 

meu pingo tordilho-negro 

meu rancho, meu coxilhão. 

                                                                                                                                                                          
20 Local rústico (tosco), feito de ripas, geralmente coberto de capim. 
21 Cigarro. 
22 Chicote com empunhadura em couro trançado, utilizado na doma. 
23 Cachorro. 
24 Boi vermelho da ponta, o que comanda a carreta. 
25 Ponta da sela do arreio do cavalo. 
26 Espécie de capa de pano de lã, de forma retangular, ovalada ou redonda, com uma abertura no centro, 

por onde se enfia a cabeça. É o agasalho tradi4cional do gaúcho no campo, resguarda o cavaleiro da 

chuva e do frio. 
27 Arma que é carregada pela boca. 
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[...] 

Meu serigote chapeado 

Meu ponche do melhor pano 

Meu pampa sem aramado 

E o meu vento minuano 

[...] 

A presença do tradicionalismo gaúcho é a imagem marcante no poema. O amor 

pela terra, por sua gente, o carinho com que fala dos lugares, dos animais, das mulheres 

faz do poeta o representante de uma história de luta.  

O poeta lança mão da indumentária gaúcha para expressar no poema o 

regionalismo como o chiripa que é uma vestimenta rústica, sem costuras, confeccionada 

com um metro e meio de tecido que, passando por entre as pernas, é presa à cintura, em 

suas extremidades, pela guaiaca ou pelo tirador. 

A guaiaca é um cinto largo de couro macio, às vezes de couro de lontra ou de 

camurça, enfeitado com moedas de prata ou de ouro, que serve para o porte de armas e 

para guardar dinheiro e pequenos objetos. Tirador espécie de avental de couro macio, ou 

pelego, que os laçadores usam pendente da cintura, do lado esquerdo, para proteger o 

corpo do atrito do laço. Mesmo quando não está fazendo serviços em que utilize o laço, 

o homem da fronteira usa, frequentemente, como parte da vestimenta, o seu tirador, que 

por vezes é de luxo, enfeitado com franjas, bolsos e coldre para revólver.  

O barbicacho é um cordão trançado em couro cujas extremidades ficam presas 

na carneira do chapéu com centro passando por baixo do queixo. Outro instrumento 

usado pelos gaúchos e citado nos versos do poema são as boleadeiras, compostas de 

bolas metálicas ou de pedras arredondadas amarradas entre si por cordas, usadas 

normalmente na captura do gado na campanha. É a herança que as tribos autóctones da 

região do Plata deixaram aos gaúchos. 

Esse homem multifacetado é lembrado pela família, pelos amigos, por todas as 

pessoas que com ele conviveram ou que dele ouviram falar, é homenageado em muitos 

lugares, lembrado em muitos eventos. Esse encanto de poeta desperta o lado mais 

sublime das pessoas, traz a sensibilidade à tona mesmo daquele índio xucro e 

desconfiado lá nos confins do Pampa gaúcho. Oliveira encanta e é cantado em versos 

como fez o jovem compositor e músico, vizinho e amigo do poeta, Marco Antônio 

Soares.  
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O compositor e músico tradicionalista Marco Antônio Soares28, gaúcho de 

Rosário do Sul e amigo do poeta, compôs a letra e melodia com o título Oliveira 

Silveira, história e legado, uma homenagem ao poeta negro, no maior Festival Nativista 

de Rosário do Sul, no ano de 2012, na 30ª Gauderiada da Canção Gaúcha. A música 

passa pelas três etapas e é classificada para a final, mas infelizmente não é reconhecida 

como merecedora e não se classifica entre as músicas selecionadas que foram para o 

disco. A tristeza do amigo músico e compositor, a decepção dos amigos e familiares é 

evidente, mas não foi uma derrota, o poeta sempre soube que os espaços são fechados, 

que os muros impedem a passagem, mas que a sabedoria e a humildade serão vitoriosas 

um dia. “A liberdade não é só no ir e vir, existe ainda um outro tanto a conquistar” 

como expressa a letra da música 

Oliveira Silveira, história e legado            
A cor da pele não limita as qualidades 

Nem os grilhões conseguiram limitar 

A liberdade não é só no ir e vir 

Existe ainda um outro tanto a conquistar 

Nasceu campeiro, um negro livre, buena cria 

Desde piazito com anseios de aprender 

Do Touro Passo, no fundão do Caverá 

Ganhou o mundo pra na vida transcender 

Há uns que partem vão pro céu e viram estrela 

E como estrela eternamente brilharão 

Quando partiu desse mundo o Oliveira 

Lá no infinito virou uma constelação 

Sorriso aberto, jeito calmo, fala mansa 

Sempre a lutar contra o racismo e o preconceito 

A igualdade entre os grupos diferentes 

Não é apenas um dever é muito mais do que um direito 

Foi poeta, professor, pesquisador 

Tesouro vivo afro-brasileiro 

Foi seu legado o Dia da Consciência Negra 

Que do Rio Grande lançou pra o Brasil inteiro 

Há uns que partem vão pro céu e viram estrela 

E como estrela eternamente brilharão 

Quando partiu desse mundo o Oliveira 

Lá no infinito virou uma constelação. 

 A letra da canção/poesia conta um pouco da história do poeta, o lugar, a 

infância, o esforço para estudar e alçar voo para outras plagas, o jeito de sorrir, falar, a 

luta contra o preconceito e o racismo, a pesquisa e a poesia assim se lançando para o 

mundo. Partiu, ainda cedo, mas deixou o legado como lema, lá de cima, junto ao Patrão 

                                                           
28 Compositor de músicas tipicamente regionais. Participa de vários festivais tradicionalistas no Rio 

Grande do Sul, grande amigo e vizinho do poeta Oliveira Silveira. 
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Celestial29 “virou uma constelação”, como diz a canção de Marco Soares, pois ilumina a 

todos que aqui permanecem. 

É com encantamento e amor pelas raízes que Oliveira tecerá a sua produção, 

devagar, mas sem perder o ritmo. Como numa partitura colocará cada nota, traçando na 

corda os devidos espaços, os devidos tempos com a tranquilidade que lhe é peculiar, 

mas com a esperteza de quem sabe o que está fazendo e aonde quer chegar.  

Ao lançar em 1968 o livro Poemas Regionais30, o poeta Oliveira Silveira mostra 

a sua primeira fase poética, acolhida e estimulada, entre outros, pelo quase irmão Alsom 

Pereira da Silva e pelos amigos Luiz Carlos Flores e Jair de Souza Pinto a quem o poeta 

dedica essa obra. A dedicatória é extensiva a toda a família, em especial aos irmãos 

Amaro Zacarias e Agostinho, ao cunhado Euclides Dutra Machado, aos amigos Castelar 

de lima, Darci de Lima e Catarino Severo.  

 Quando cursava o Ginásio, no atual Colégio Estadual Plácido de Castro, em 

Rosário do Sul, aconteceu a sua iniciação na poesia, compondo páginas regionalistas e 

divulgando alguns trabalhos, pelo jornal e pelo rádio, em sua terra natal. Foi um moço 

idealista conforme cita o seu amigo e prefaciador do seu primeiro folheto, Paulo Luiz da 

Silva. Diz ele que o Oliveira quando foi para Porto Alegre fazer o 2º Ciclo, frequentava 

o curso noturno no Colégio Julinho para poder trabalhar durante o dia. Era tímido e nas 

aulas de Português foram todos surpreendidos pelo jovem negro que possuía o dom do 

bem escrever. 

 No terceiro ano de colégio foi eleito Secretário de Imprensa e Divulgação do 

Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, teve registrados alguns de seus poemas no jornal 

“O Julinho”. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, aos vinte anos, 

cursa o primeiro ano de Letras Neolatinas, começa a vencer os obstáculos da cidade 

grande e ver coroados os seus primeiros sonhos. Torna-se funcionário público, 

exercendo na Secretaria da Educação um modesto cargo. O poeta na sua humildade diz: 

“Germinou” e outros trabalhos em preparo eu considero ensaios, e não tenho 

ilusões sobre eles. Julgo-me em fase de aprendizado literário. Publico por 

finalidade de registro e mesmo de formação (SILVEIRA, 1961). 

                                                           
29 Pai do céu, Deus. 
30 Os impressos custavam NCr$0,40, diretamente com o poeta. 
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 Com este livro, Oliveira Silveira dá início a um trabalho poético e, a partir de 

então, confirma seu trajeto, presença e perspectivas dentro da Literatura Brasileira. Seus 

poemas nos levam a algumas reflexões e indagações sobre a literatura dos 

afrodescendentes. Alguns poetas negros, para firmar identidade afro-brasileira, apelam 

ao canto à cidade em que o poeta nasceu ou vive. Mas é em Oliveira Silveira que 

encontramos desde o início, diferentemente de outros autores, o pacto com a sua terra, o 

Rio Grande do Sul, como um amparo de sua poesia. Oliveira Silveira tinha consciência 

da necessidade de preservação da cultura do negro, sobretudo no Sul do país, engajou-se 

na luta pela afirmação da voz dos afrodescendentes.    

 O poeta sempre soube das dificuldades e dos riscos em seu caminho. Tinge da 

cor proibida a poesia até então neutra e descolorida, inicia sua busca e 

comprometimento com a arte de escrever, atento aos possíveis desencontros. Como 

todos os poetas negros de nossa literatura, sabia os riscos do estreitamento poético. A 

Literatura Brasileira ganhou um atalho inesperado para olhar mais de perto o negro no 

Sul e mesmo no resto do País.  

1.1 O CONTEXTO ESCRAVISTA NO RIO GRANDE DO SUL  

Os fatos históricos nos revelam que em nenhum outro país a escravidão teve 

vida tão longa como no Brasil, que se caracterizou por ser o último país a aboli-la, no 

ano de 1888. Conforme o texto Escravidão e resistência negra em Pelotas31:  

O Rio Grande do Sul ocupou um lugar de destaque a partir de 1700, com a 

entrada dos primeiros escravos negros no Estado. De acordo com o 

pesquisador Guinter Weimer, baseado nos dados do primeiro livro de 

registros de batizados da cidade de Rio Grande, o negro participou da 

formação da sociedade gaúcha desde o início da colonização: das 977 

crianças registradas, a quinta parte tinha sangue negro. Em 1814, a população 

estadual era de 70.653 habitantes, sendo 20.611 escravos. Na época, as 

cidades de Pelotas, Piratini e Porto Alegre apresentavam uma população 

negra em maior número do que a população branca. Em Piratini, de 3.673 

habitantes, 1.615 eram escravos e 352, “libertos”. Em Pelotas, de 2.419 

habitantes, 1.302 eram escravos e 247 eram “libertos”. Neste período, Pelotas 

e Rio Pardo começavam a se destacar como grandes centros charqueadores. 

Rio Grande, Pelotas e Piratini formavam o segundo maior contingente 

populacional da província. Até 1780, a maioria da população escrava 

trabalhava nas fazendas que tinham uma produção agrícola de subsistência; 

depois deste ano, com a consolidação indústria saladeril e por ocasião da 

criação da primeira charqueada em Pelotas, os escravos passaram a ser 

utilizados em grande escala. O escravo era submetido a todo o tipo de tortura 

física, mral e psicológica. Nas fazendas, feitores e administradores coagiam  

negro ao trabalho, vigiando continuamente, sempre alertas a qualquer sinal de 

                                                           
31 Livro: Descobri que tem raça negra aqui – pesquisa histórica. Pelotas RS, 2007. 
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rebeldia. A resistência negra em Pelotas foi intensa. As fugas individuais ou 

coletivas eram a forma mais comum e mais característica da resistência. Os 

anúncis diários, nos jornais da época, sobre as fugas dos escravos, indicavam 

a propabilidade de terem existido na região, em diferentes períodos, diversas 

concentrações quilombolas. 

Oliveira Silveira ilustra essa história com o poema: 

CHARQUEADA32 

- Os negros estão despidos 

senhora pelotense 

trabalhando no sol. 

- Os negros estão desnudos 

senhora pelotense 

trabalhando no sal. 

 

Eles vieram de longe 

de campos tão distantes 

repontados pela estrada 

com seus mugidos fundos 

brancos homens de preto a tocá-los 

e um ponteiro a chamar: Venha, venha! 

 

Eles vieram 

poleangos assim 

e foram embretados 

e passaram por todas as facas 

                   pelo sal 

                   pelo sol 

senhora pelotense 

e chegaram a pretos velhos 

com as marcas na pele 

                   na carne 

                   na alma 

senhora pelotense 

charqueados. 

 O poema traduz as imagens de uma história de gente que foi arrancada do berço, 

dos costumes, das gentes e atravessou os mares, navegou nos porões sujos e doentes dos 

navios negreiros, chegou ao Brasil e foi distribuída por todos os lugares, vendida como 

mercadorias, trocadas, castigadas, lanhadas pelas mãos de outras gentes com alma, e 

sentimentos preconceituosos. As imagens do poema questionam, intrigam. Queria o 

poeta Oliveira Silveira chocar os leitores?  Quem é a senhora pelotense? 

[...] 

e foram embretados 

e passaram por todas as facas 

                   pelo sal 

                   pelo sol 

senhora pelotense 

                                                           
32 Livro Pelo escuro – poemas afro-gaúchos, 1977. 
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e chegaram a pretos velhos 

com as marcas na pele 

                   na carne 

                   na alma 

senhora pelotense 

charqueados.  

 

As charqueadas pelotenses, além de enriquecer com o trabalho escravo, 

deixaram cicatrizes profundas, chagas que jamais serão esquecidas. O poema de 

Oliveira Silveira mostra o negro transformado na própria carne de charque. É o sol 

escaldante, é a faca afiada, o sal cortante, as horas estafantes de trabalho. É a alma 

humana transformada, carneada, salgada, escurecida pela mão de outra alma humana. 

É o poeta viajando na sua história, na história do seu povo, buscando pela 

poesia, o que há de mais sério e escondido nas gavetas proibidas das histórias mal 

contadas de uma gente sofrida. Oliveira Silveira diz que o próprio negro tem sido 

alienado de sua história e de seus valores culturais. Ele é ensinado a cultuar símbolos de 

submissão, docilidade, humildade, conformismo, Princesa Isabel, 13 de maio, coisas 

que na verdade nada representam para ele, mas atestam a sua ignorância quanto ao seu 

passado. Desconhece o significado de Palmares, os quilombos e sedições urbanas, isso é 

atestado de heroísmo, dignidade e capacidade criadora. É essa verdadeira história que 

pode servir de estímulo para a afirmação dos seus direitos. 

Eduardo de Assis Duarte lança uma pergunta: Pode o negro falar? 

[...] Sobretudo no passado: falar de sua condição de escravizado, ou de 

homem livre na sociedade escravocrata, levantar sua voz contra a barbárie do 

cativeiro; ou, já no século XX, enquanto sujeito dolorosamente integrado ao 

regime do trabalho assalariado; ou excluído e submetido às amarras do 

preconceito, com suas mordaças. Apesar de tudo, muitos falaram, 

escreveram, publicaram. E não só no Brasil; não só nos países que receberam 

corpos prisioneiros e mentes tomadas de razão e sentimentos, como escreveu 

Solano Trindade décadas atrás. Viradas as páginas dos séculos, continuam a 

falar, escrever, publicar. Ao percorrermos os arquivos da literatura brasileira 

canônica – e seus suplementos -, encontramos o negro não só como raro tema 

da escrita do branco, mas como voz/vozes voltadas para a expressão de seu 

existir. No entanto, o que restou desses escritos em nossa memória de país 

multiétnico e miscigenado? (DUARTE, 2011 – vol. 1, p.14) 

 Para Eduardo de Assis Duarte, a confirmação de que os afro-brasileiros nunca 

foram voz isolada, está no exemplo de Luiz Gama ao invocar a “musa do azeviche”; 

traz a fala corajosa de Maria Firmina dos Reis ao narrar o drama dos seus irmãos de cor 

em pleno Maranhão senhorial e lembra de que outras vozes, mundo afora, já 

registravam em impressos uma tradição que chega aos dias de hoje.  
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 Sobre literatura e afro-descendência, Eduardo de Assis Duarte acrescenta: 

Os estudos sobre a presença do negro na literatura brasileira, enquanto 

temática ou autoria, foram, por um bom tempo, exclusividade de 

pesquisadores estrangeiros, fato este que só vem comprovar a hegemonia da 

branquitude no país. Em 1943, surge o livro pioneiro de Roger Bastide, A 

poesia afro-brasileira, que parte da obra de Domingos Caldas Barbosa e de 

seu contemporâneo Silva Alvarenga, para atravessar o século XIX, passando 

por Gonçalves Dias, Silva Rabelo, Gonçalves Crespo e Luiz Gama. Detém-se 

em ainda quatro estudos sobre Cruz e Sousa, até chegar ao século XX e tecer 

suas considerações sobre Lino Guedes e o fenômeno a que o sociólogo 

denomina “puritanismo do preto”. Em 1953, o autor publica Estudos afro-

brasileiros, em que suas reflexões se ampliam e englobam a imprensa negra 

das décadas anteriores. Bastide será por um bom tempo, voz isolada no meio 

acadêmico. [...] Nas últimas décadas do século e a partir do ano 2000, 

amplia-se o interesse pela literatura dos afrodescendentes, a nosso ver 

correlato ao fortalecimento do Movimento Negro e à emergência do 

revisionismo crítico, oriundo da chamada “crise dos paradigmas” nas ciências 

humanas e de seus reflexos nos estudos literários. [...] é preciso enfatizar a 

produção ensaística oriunda dos próprios escritores negros, em especial 

aqueles reunidos em torno do Quilombhoje. [...] Somente a partir de 1978, 

quando surgem os Cadernos Negros em edição regular, o público passa a ter 

um pouco mais de acesso a esses autores, até então dispersos em produções 

alternativas ou desarticuladas enquanto movimento literário. [...] Por outro 

lado, iniciativas voltadas para a ficção, em geral vieram a público em edições 

reduzidas, bancadas pelos próprios autores, ou que não contemplam 

escritores do passado ou, ainda, restritas ao negro enquanto tema. [...] A 

pesquisa encontrou fundamento na constatação da insuficiência da 

bibliografia existente e da necessidade de se ampliar o corpus até então 

estabelecido. [...] De fato, a situação atual dos estudos literários nesse campo 

aponta para a necessidade de adensamento da recepção crítica dessa 

produção, em especial no momento presente, que demanda a inclusão dos 

estudos afro-brasileiros nos currículos escolares de todo o país, por exigência 

da Lei nº 10.639/2003. Tal necessidade envolve ainda a inexistência de uma 

história específica dessas manifestações, apenas esboçada no livro de 

Bastide. O efeito mais visível dessa rarefação crítica e historiográfica 

manifesta-se no desconhecimento público daí decorrente, que vitima a maior 

parte dos autores em questão. (DUARTE, 2011, vol. 1 p. 28, 29, 30, 31, 32) 

 Diante dessa pesquisa detalhada sobre os estudos da literatura e afro-

descendência no Brasil, Eduardo de Assis Duarte adentra todas as regiões com vistas ao 

mapeamento e estudo da literatura produzida pelos afrodescendentes desde o período 

colonial. O resultado da pesquisa desvela a face afro da literatura brasileira, sendo 

pesquisados um total de 100 escritores oriundos de tempos e espaços diversos.   

A Antologia é composta de quatro volumes. O primeiro volume – Precursores 

(2011) - é dedicado aos autores nascidos antes de 1930; o segundo volume – 

Consolidação (2011) – contempla os nascidos nas décadas de 1930 e 1940, “marco 

histórico de múltiplos sentidos para a cultura do país”; o terceiro volume – 

Contemporaneidade (2011) – compreende autores nascidos na segunda metade do 

século XX, com publicação a partir das últimas décadas; o quarto volume – História, 
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teoria, polêmica (2011) – é composto de depoimentos e ensaios de escritores, bem 

como de críticos e historiadores de nossa literatura.  

Apesar das mordaças e das amarras do preconceito, os negros continuarão a 

falar, a escrever poesias, a cantar, a publicar. É a determinação de uma luta interior em 

busca de um reconhecimento pela sociedade, ainda disfarçada e preconceituosa, que não 

vê a grandiosidade de um trabalho manifestado pela poesia negra, espaço pelo qual os 

temas da dor, do sofrimento, ora ríspidas, ora sutis, irônicas, ora ternas e cheias de 

esperança, dão vida à produção afro-brasileira. 

Benjamin Abdala Júnior, no livro Literatura, história e política, fala sobre a 

práxis popular, da consciência da carência encontrada nos escritores engajados, 

permitindo que se materializem em suas produções as necessidades históricas de nossa 

condição subdesenvolvida, implicando na superação de nossas carências, 

desenvolvendo ações dinâmicas sobre outros setores de atividades. 

A práxis histórica de um grupo social desenvolve modelos de trabalho que 

podem passar para o conjunto da cultura nacional. Nesse sentido, esses 

esquemas podem ter sua origem descaracterizada, quando são apropriados 

pela ideologia dominante. (...) Os grupos socialmente marginalizados podem 

construir modelos de práxis convenientes para enfrentar a adversidade social. 

Na literatura, a apropriação desses modos de articulação pode propiciar uma 

escrita inovadora, bem elaborada do ponto de vista artístico e com 

identificação com linhas estruturais da cultura marginalizada. (ABDALA Jr. 

2007, p. 85-86) 

É o que ocorre com a produção poética do poeta Oliveira Silveira como no 

poema: 

Um negro nas últimas33 

 

Sem o balanceado 

mas desengonçado 

todo espatifado. 

 

Sem o colorido 

mas empobrecido 

todo esfarrapado. 

 

Sem o ar largado 

mas acabrunhado 

todo aniquilado. 

 

Vou indo pela minha rua 

qual um negro nas últimas: 

sem mesmo aquela última alegria 

da última de suas constelações: 

                                                           
33 Livro Banzo saudade negra, 1970. 
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já não ser mais escravo. 

 O comportamento do sujeito no poema de Oliveira Silveira retrata a imagem 

imposta pela sociedade.  

Sem o balanceado 

mas desengonçado 

todo espatifado.  

 

[...] 

Nessa passagem o negro não tem mais o balanceado das danças, do jogo da capoeira, 

perdeu o brilho, o colorido, o sentido, o gingado. Vai pela rua sem rumo, mesmo diante 

da notícia de não ser mais escravo. Diante da traição do Treze de Maio cruzará os 

braços ou se reerguerá das cinzas? 

Oliveira Silveira, em entrevista ao Portal Afro, quando perguntado sobre a 

chegada dos escravos no Rio Grande do Sul, relatou que o Rio Grande de São Pedro do 

Sul, assim chamado antigamente, começou a ser colonizado por volta de 1737: 

Antes disso, desde o século anterior, o negro já circulava neste território. Os 

comerciantes portugueses de Laguna, em Santa Catarina, passavam por aqui 

a caminho de Sacramento no Uruguai. Desnecessário salientar que os braços 

dessas comitivas eram de negros escravos. Portanto, desde o século XVII 

esse chão já conhecia os pés da raça negra. Quando em 1725 uma frota 

chegou ao Rio Grande, atravessando as águas de São José do Norte, o negro 

já era uma presença constante. A escravidão nestas terras foi muita violenta. 

Principalmente durante o ciclo das charqueadas, em Pelotas. Segundo 

Nicolau Brás, um viajante da época que relatava suas andanças, administrar 

as charqueadas era como administrar um estabelecimento penitenciário. Aqui 

também ocorreu a reação do escravo contra o sistema. Consta até a existência 

de quilombos. O mais comum, porém, era a fuga de negros para o Uruguai, 

que desde 1727 já era independente. Os uruguaios acolhiam os negros em 

fuga, claro que por interesse, e estes recebiam um tratamento considerado 

melhor. Os escravos, portanto, preferiam atravessar a fronteira em busca de 

um território mais seguro. Existem importantes registros de historiadores 

como Moacir Flores e Solimar Oliveira Lima, com seu livro "Triste Pampa", 

além do excepcional trabalho de Cláudio Moreira Bento, que conta a história 

da presença do negro no Sul do século XVII até 1975! Nestas obras 

percebemos claramente que a escravidão era violenta. Talvez nas estâncias, 

pelo tipo de atividade desenvolvida e pelo fato das relações entre donos e 

escravos ser diferente, fosse "menos" violenta, até pela própria natureza. O 

fato é que "escravidão é escravidão", e não é boa em nenhum lugar, muito 

menos aqui. Esta história de escravidão branda é balela. Em 1814, a 

população estadual era de pouco mais de 70.000 habitantes, sendo que mais 

de 20.000 eram escravos. As cidades de Pelotas, Piratini e Porto Alegre 

apresentavam uma população negra em maior número do que a população 

branca. Neste período, Pelotas e Rio Pardo começavam a se destacar como 

grandes centros charqueadores. As condições de vida e trabalho na indústria 

charqueadora afastavam qualquer possibilidade de utilização do homem livre 

na produção. A charqueada assentava-se na exploração do trabalho 

excedente. As extenuantes horas de trabalho e a intensidade da produção 

fazia com que, nos quadros da economia colonial, o escravo fosse a solução 

para se conseguir mão-de-obra trabalhadora. O escravo era submetido a todo 

o tipo de tortura física, moral e psicológica. Nas fazendas, feitores e 
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administradores coagiam o negro ao trabalho, vigiando continuamente, 

sempre alertas a qualquer sinal de rebeldia. A resistência negra em Pelotas foi 

intensa. As fugas individuais ou coletivas eram a forma mais comum e mais 

característica da resistência. O cerne do núcleo charqueador pelotense, 

formado pelos matos na Serra dos Tapes, o Arroio Quilombo, o Passo dos 

Negros, proporcionava a concentração de um grande número de escravos. Os 

anúncios diários, nos jornais da época, sobre as fugas dos escravos, 

indicavam a probabilidade de terem existido na região, em diferentes 

períodos, diversas concentrações quilombolas.34 

 

Portal – Então até aqui no Rio Grande do Sul existiram quilombos? 

Oliveira Silveira - Existiram quilombos aqui sim! Pesquisadores como 

Eusébio Assunção, Solimar Oliveira Lima e Guilhermino César, apontam 

estes núcleos de resistência nas cercanias de Pelotas, Santana do Livramento 

e Rio Pardo, entre outras localidades. Infelizmente hoje não temos muitos 

registros de remanescentes. Existem algumas comunidades estabelecidas ao 

longo da história que estão sendo mapeadas. Este trabalho já foi executado no 

norte do estado, resta a parte sul, a mais importante. É uma pesquisa 

fundamental, pois a partir daí poderemos dar início a processos de reparação 

e de cobrança da dívida social. 

Portal – E estas comunidades, preservaram suas características culturais, 

como a religião, por exemplo? 

Oliveira Silveira – Certamente. Dizem os estudiosos que temos 

peculiaridades nos cultos africanos daqui que não são encontradas em outras 

partes do país. Temos duas grandes vertentes: uma definida como Angola 

Conguense e outra Yorubá ou Gegê Nagô, influenciada pela Nigéria e em 

menor escala pelo Benin. A presença destas religiões é ostensiva em todo o 

estado. Porém, acredito que esteja ameaçada. Há uma invasão de pessoas de 

fora da comunidade que ingressam nesses cultos com interesses puramente 

comerciais. Ao apropriarem-se do conhecimento, descaracterizam-no e 

iniciam "negócios" nos países do cone sul. Escrevi um artigo onde alertava a 

comunidade da necessidade de se criar uma resistência cultural a esses 

invasores. Os negros cultores destas religiões, que ainda mantém a 

autenticidade em suas atitudes e moradia, devem ser protegidos desta 

ameaça. 

Nesta mesma entrevista o escritor desmitifica a imagem do gaúcho, que como 

tipo social é unicamente apresentado como branco. Na realidade, segundo Silveira, o 

gaúcho é também negro, pela própria história do estado, que já contava com escravos 

desde sua formação, onde até hoje a presença negra é marcante. 

 

 

 

 

                                                           
34 Entrevista disponível em: http://www.portalafro.com.br/portoalegre/oliveira/oliveira%20silveira1.htm. 

Acesso em 30 de abril de 2013. 
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CAPÍTULO 2: A POESIA AFRO-GAÚCHA DE OLIVEIRA SILVEIRA 

 

AO NEGRO GUERREIRO 

 

Lanceiro negro lanceiro 

demarcador de fronteira 

- tempo de Pinto Bandeira. 

Negro guerreiro de cá 

e lá das bandas do Prata. 

Soldado negro imperial, 

lanceiro negro farrapo. 

Negro em piquete chimango 

e em piquete maragato. 

 Irmão guerreiro de ontem, 

hoje e sempre: aqui te exalto. 

Oliveira Silveira 
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2  A POESIA AFRO-GAÚCHA DE OLIVEIRA SILVEIRA 

Pelos idos dos anos 1970, Oliveira Silveira inicia o registro da negritude nos 

seus poemas, mas sem perder a imponência e a importância, sempre dedicadas nas suas 

poesias às origens, ao passado, ao lugar, às raízes. Lança em 1970 “Banzo, Saudade 

Negra”, após a criação do Grupo Palmares, em 1971, que pesquisava a cultura negra e 

militava pela raça negra no Brasil. 

 Oliveira Silveira continua a sua busca, viaja em um navio negreiro imaginário, 

fugindo de algum feitor malvado, adentra a mata da história à procura de uma resposta 

que desconstrua o mito da liberdade, concedida no dia 13 de maio de 1888, com a 

abolição da escravidão. O poeta inicia uma batalha em prol da concretização de um 

ideal representado pela força contra o preconceito e a discriminação racial no Brasil. A 

sua pesquisa tinha o objetivo de desconstruir a data considerada dia da “farsa da 

abolição”. O povo negro precisa ocupar o seu lugar real na história do País.  

Ativista do Movimento Negro e um dos criadores do Grupo Palmares, de Porto 

Alegre, sugeriu a data de vinte de novembro como o dia Nacional da Consciência 

Negra. Oliveira Silveira ingressa no Movimento Negro Unificado- MNU - Núcleo RS. 

É o porta-voz da data política de 20 de novembro, aniversário de morte do grande líder 

Zumbi dos Palmares. O autor assume a defesa desta data no cenário do país elevando 

Zumbi a heroi nacional, em 1971, ano Internacional para Ações de Combate ao 

Racismo e à Discriminação. Sete anos mais tarde, em 1978, o dia 20 de novembro 

torna-se o Dia Nacional da Consciência Negra, a partir da fundação do Movimento 

Negro Unificado contra a Discriminação Racial – MNUCDR –, mais tarde conhecido 

como MNU.  

Nos livros pelos quais a história dos negros escravos é contada e hierarquizada 

pelos historiadores burgueses, entra em discussão a desconstrução do mito da liberdade 

concedida. Para o Grupo Palmares e para todos que ouviram seus pais, seus avós e 

bisavós vindos da mãe África, o negro era exemplo de garra e heroísmo. Vários grupos 

surgiram nas décadas de 1960, 1970, 1980 e lutaram para a aceitação de Zumbi, pelos 

negros brasileiros, como seu principal herói.  

Oliveira Silveira lança em 1977 o livro Pelo Escuro: poemas Afro-gaúchos. 

Gaúcho Negro Mateando 
Meu requeimado porongo 

preto aconchego do amargo 

sinto em mim quando te afago 
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velhas raízes de Congo. 

Na palma da mão te inflamas 

e me permites que sinta 

 a forma quente das mamas 

 de uma crioula retinta. 

Bomba de prata na seiva 

de um coração que transborda: 

luar gaúcho na relva, 

quase Rio Grande na forma. 

 Negror de noite de treva 

 de longes terras de estio; 

 erva de verde de selva 

 bomba de leito de rio. 

São águas xucras de sanga 

troncos de árvore boiando; 

são ondas verdes de mar 

navio negreiro singrando. 

Cada gole, cada gota 

 tem o sabor de dois mundos.  

 E vou bebendo a cicuta 

de um banzo que vem do fundo. 

 No poema estão expressas a saudade e a tristeza do poeta, a lembrança das 

origens de África, a recordação dos irmãos vindos em situação desumana nos navios 

negreiros, os caminhos, a distância, a chegada em outro lugar e a mistura dos lugares, 

dos costumes. Ao afagar o porongo de cor escura vê as raízes do Congo, ao beber o 

chimarrão imagina a cicuta e degusta o sabor de dois mundos. 

O poeta evidencia os costumes do gaúcho, o gosto e o respeito ao chimarrão, ao 

churrasco, desmistificando a imagem de que o gaúcho é representado pelo homem de 

cor branca, olhos azuis, cabelos loiros.  

                                [...] 

Bomba de prata na seiva 

de um coração que transborda: 

luar gaúcho na relva, 

quase Rio Grande na forma. 

 

[...] 

 

Essa representação, que discrimina e menospreza, apaga e esconde a verdadeira 

história do negro no Rio Grande do Sul essa figura esquecida, marginalizada e 

importante para o desenvolvimento e o crescimento do Estado.  

No Pampa vive o gaúcho, personagem central da cultura deste lugar. A vida rural, os 

hábitos campeiros e a natureza guerreira traduzem de forma muito ampla o que é o Rio 

Grande do Sul. As belas paisagens podem ser desbravadas no lombo do cavalo, 

companheiro inseparável de quem vive ali. Dança, música, o tradicional churrasco e o 
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chimarrão são convites irresistíveis para viver e entender os traços próprios e marcantes 

deste Estado. 

O que leva o poeta a encantar-se tanto com as suas tradições? Que amor forte é esse 

que, mesmo reconhecendo as fraturas deixadas pela sociedade branca, não o impede de 

sentir e se emocionar? É o poeta negro gaúcho falando poeticamente sobre a origem, a 

terra, os costumes, as raízes. Seus poemas têm ritmos e uma sonoridade que embalam e 

encantam o leitor atento; é o som dos tambores de África anunciando que a cor tem o 

sabor e o valor imenso nas suas tradições. 

Oliveira Silveira traça um paralelo ao associar os costumes gaúchos e os objetos 

como a cuia, a bomba, a água usada para o chimarrão com a África, os negros, a 

escravidão, vê no formato da cuia (porongo) ao afagá-la, as raízes do Congo; 

sensualmente compara a quentura que emana da cuia “aos seios de uma crioula retinta”.  

É o negror da noite, são as águas dos rios, os troncos de árvores boiando, o luar 

gaúcho na relva e o formato da cuia quase imitando o mapa do Rio Grande, e em cada 

gole do amargo chimarrão sente o sabor de dois mundos e continua a beber a cicuta de 

um banzo que vem do fundo. Esse é o passeio do poeta pela vida, pelo campo, 

recordando a família, as raízes, as origens, os amores, os cheiros da sua terra, os cheiros 

da sua gente, os sabores e cores, sem cores, de uma única cor, do negror da sua África-

mãe.  

Oliveira Silveira, além de ter publicado 10 livros, atuou como Conselheiro da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial durante dois anos do 

governo do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. Recebeu menção 

honrosa da União Brasileira de Escritores pelo livro “Banzo, Saudade Negra”; medalha 

cidade de Porto Alegre concedida pelo Executivo Municipal em 1988; medalha Mérito 

Cruz e Sousa em Florianópolis e ainda foi o homenageado do II Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores Negros, na Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.  

A obra de Oliveira Silveira não deve ser encarada como um grito a favor do negro 

gaúcho e oprimido. Ela vai mais longe. Enquanto obra poética é uma das maiores 

expressões contra a desigualdade, as injustiças e o preconceito com uma única arma, o 

poema. Ao longo de sua obra, o poeta apresenta situações pelas quais a presença do 

amor não é das mais evidentes. O eu poético lança mão de outros meios para sua 

sobrevivência: a memória, a melancolia, a sublimação das raízes violentadas em versos 

liricamente cortantes. 
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Oliveira não almeja o desconhecido com seus versos, não luta por uma ilusão. O 

poeta tem como bandeira de luta diminuir as diferenças, emudecer os preconceitos, 

proteger os necessitados, denunciar, pelos versos, apropriando-se da figura da mulher, 

ou da natureza como nos poemas: 

 

Mulher Negra                                           Queimada 

 

E tens o peculiar                                       Queimaram o campo        

de – nuinha na noite –                               Queimaram o campo pra ver 

ser ouvida, sentida,                                    que de negro também nasce 

                            tateada e não vista.                                     verde. 

                                                             

A literatura de Oliveira Silveira é questionadora, incômoda frente ao real e frente a 

si mesma, permanentemente em busca de suas raízes e também de sua própria 

substância estética. A evolução se faz notar ao longo da obra; recorre de maneira 

simples a um modo de expressão direto e que, ao mesmo tempo, fala dos 

afrodescendentes, pela evocação dos ancestrais africanos, numa tentativa de volta às 

origens e busca de identidade após séculos de branqueamento do negro. 

O poeta quer acordar o negro submetido a uma cultura europeia, branca e cristã e 

alertá-lo sobre sua condição quase maldita de ex-cativo. O ativista quer liberar o 

pensamento dos seus irmãos de cor, rompendo com o discurso construído e identidades 

fabricadas segundo padrões europeus. Oliveira Silveira deseja um novo olhar para as 

memórias e os fatos.  

No encontro com Naiara Silveira, filha única do poeta Oliveira Silveira, 

conhecemos um pouco mais dessa obra poética, que deixou profundas lições. Ela nos 

relata sobre os depoimentos dos ex-alunos do poeta ao lembrarem com muito carinho 

das belas aulas de literatura recordando o quanto aprenderam sobre poesia com ele. 

 Naiara nos conta que ao procurar os escritos, no acervo do poeta, descobriu o 

quanto era organizado ao elaborar as suas aulas. Encontrou arquivos com os seus planos 

de aula, bancos de dados de literatura, as indicações de livros para serem lidos pelos 

alunos e que ele preparava muito bem para o concurso do vestibular, tanto em língua 

portuguesa quanto em literatura.  

Silveira nutria um amor pela sala de aula, transmitia esse amor pela língua e pela 

literatura de uma maneira fácil, atrativa e simples, deixava o lado mais clássico e partia 

para a criatividade. A filha revela nunca ter ouvido o pai queixar-se de ter que lecionar, 
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preparar material, corrigir as provas, ou ter que ir para uma reunião. Sempre foi o 

coordenador da disciplina. 

O SEMBA Cultura e Arte, que iniciou em 1979, grupo cultural de arte, poesia, 

música e dança negra, formado por adultos amigos do poeta, e que depois foi 

transformado num grupo de adolescentes, composto por umas vinte e duas pessoas, 

coordenadas pelo poeta, mas com total liberdade nas suas iniciativas. Apresentaram-se 

em outros estados, em outro país. Ele era o mestre, a referência, mas não interferia no 

trabalho da garotada, todos o respeitavam e sabiam dos seus limites.  

Conta Naiara que o pai foi figura presente na família, um avô referência, um 

convívio harmonioso. O amor do poeta pela terra natal é ressaltado por Naiara e fica 

explícito na sua obra. Mesmo morando em Porto Alegre, o pai não deixava de ir a 

Rosário do Sul e de falar da sua cidade para ela e o neto. E mesmo depois dos avós 

falecidos, o poeta continuou visitando Rosário do Sul, os irmãos, os amigos, havia uma 

paixão pela terra que o contagiva e inspiração. 

Ao falar do poeta Oliveira Silveira, Naiara deixa claro a noção da importância dele, 

mas que está redescobrindo o valor do poeta, após a sua morte, ao rever o seu acervo. 

Há três anos, ela e um grupo de amigos da confiança do poeta, fazem o levantamento do 

acervo e continuam encontrando poemas inéditos, material importante para os 

estudiosos e pesquisadores da negritude. 

O poeta organizou o material de uma forma que tem dificultado o trabalho do grupo 

que está fazendo o levantamento do acervo, tudo feito com muito cuidado e zelo 

necessário, pois não sabem com qual intenção, por exemplo, Silveira guardou 

determinado jornal, alguns com matérias que fazem referência à questão negra, mas 

outros não e fica o impasse entre se desfazer do material ou preservá-lo. Conforme o 

relato de Naiara, tem sido uma tarefa delicada e difícil, mas também um aprendizado 

trabalhar nesse acervo de grande importância para a literatura afro-brasileira. 

Quanto ao trabalho com a poesia afro, lembra Naiara, que desde criança isso sempre 

fez parte da sua vida. Recorda que acompanhava o pai nessas reuniões do movimento 

negro, e em vários eventos e sempre esteve presente aos lançamentos dos livros dele, 

sabe da seriedade nesse trabalho. Alguns poemas de Silveira levaram dez anos para 

serem concluídos, foram revistos, revisados, modificados e a filha tem as provas pelos 

originais e a cada mudança o poeta tinha o cuidado de anotar a data da alteração no 

poema.  
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O poema sobre Palmares é a própria história da vinda do negro para o Brasil, desde 

a saída da África, até a chegada ao nosso País. O leitor que tiver acesso ao poema sobre 

“Palmares” acompanhará um filme da história desse processo doloroso em relação à 

chegada dos negros nesse território: a literatura dá essa visão, faz com que viajemos na 

imaginação.  

Naiara fala do esforço que está fazendo para chegar ao espaço e o refúgio do poeta, 

como ela diz: “preciso desvendar os pensamentos do meu pai para saber o sentido de 

um poema”, no caso dos escritos inéditos encontrados, após a sua morte. A intenção do 

grupo, após catalogar o acervo, é encontrar um espaço para abrigá-lo. Essa era a 

vontade do poeta manifestada, por escrito. Nesse sonho ele idealizava criar A casa de 

Cultura do Negro. 

Hoje o sonho da filha Naiara é executar o desejo do pai.  Ela deixa claro que não 

existe no Rio Grande do Sul e no Brasil obra semelhante, e com esse olhar sobre a 

questão negra e a preservação das origens, pois é um acervo riquíssimo e tem material 

suficiente para um investimento nessa área.  

Ao final da noss conversa, Naiara agradece ao pai por tudo o que ele lhe 

proporcionou de vivência, de conhecimento pessoal e cultural. Sempre teve ele a 

preocupação de propagar a importância da literatura para que todas as pessoas, 

aprendessem não só a cultura negra, mas a cultura gaúcha e brasileira. A herança que 

ele nos deixa está nas histórias contadas em forma de versos. 

2.1 O MOVIMENTO DA NEGRITUDE 

O trabalho dos afro-brasileiros se faz presente desde o período colonial em 

praticamente todos os campos da atividade artística, mas nem sempre obtendo o 

reconhecimento devido. A sua divulgação, se não inédita, perde-se nas prateleiras da 

vida. Esse fluxo da literatura circulou muitas vezes de forma restrita, em pequenas 

edições ou suportes alternativos. Existe um apagamento com os modos e condições de 

existência dos afro-brasileiros, em função do processo de miscigenação branqueadora 

que perpassa a trajetória desta população. 

    No Caribe, a consciência de um “existir negro” deu origem a uma literatura que 

conseguiu desvencilhar-se do rótulo asfixiante de “literaturas conexas e marginais”. É 

pertinente que no Brasil, país onde 40% da população é constituída por negros e 

mulatos, e onde a contribuição do negro para a música popular brasileira foi decisiva, 

exista uma literatura dos afrodescendentes. 
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 A Negritude foi o último e o mais difundido dos movimentos negros. O termo 

“negritude” surgiu em Paris na década de 1930. Foi utilizado pela primeira vez pelo 

poeta Aimé Césaire e passou a designar todos os movimentos negros, inclusive os 

anteriores. Zilá Bernd (1988), diferenciando a Negritude, substantivo próprio que dá 

nome ao movimento, e negritude, substantivo comum que significa uma reação negra 

frente a uma situação de domínio sócio-político-cultural, conclui que esta última sempre 

existiu desde os primeiros levantes negros no Brasil e no Caribe. 

 O movimento da Negritude surgiu em Paris por volta de 1934, sob a liderança de 

três estudantes negros oriundos de colônias francesas, Aimé Césaire da Martinica, Leon 

Damas da Guiana e Leopold Sedar Senghor do Senegal. Esse movimento foi o ápice do 

grito negro da revolta contra a discriminação racial, a assimilação cultural e o 

colonialismo que naquele momento histórico afetava os negros de todo o mundo. 

Benedita Damasceno define a criação do movimento como: 

Uma forma de recusa à pura assimilação da cultura europeia por parte de 

intelectuais negros africanos, antilhanos e outros, em detrimento de sua 

própria identidade cultural, e como uma tentativa de retorno às tradições e 

valores primordiais da raça negra; era uma tentativa de corrigir as distorções 

observadas pelos intelectuais africanos e neo-africanos entre a cultura que 

lhes era imposta e a sua própria realidade circundante e impedir a 

desagregação de sua unidade cultural. (DAMASCENO, 1988, p. 12). 

  A Negritude como movimento poético-cultural ou político-social desempenhou 

um importante papel histórico no processo de descolonização das colônias europeias na 

África e também aqui como instrumento de conscientização do negro em diáspora, 

através da desconstrução de estereótipos seculares atribuídos a ele, levando-o à 

construção de uma nova identidade e à reivindicação dos direitos a ele negados durante 

séculos. Se o movimento da Negritude foi dado como morto no final dos anos 60, a 

negritude como tomada de consciência por parte do negro está bem viva e pode ser 

facilmente encontrada aqui no Brasil nos poemas das últimas edições dos Cadernos 

negros, publicação anual custeada por poetas afro-brasileiros, ou outras publicações de 

literatura que se encaixe nos moldes da Literatura Negra. Benedita Damasceno (1988: 

34) afirma que:   

Todos os jovens poetas negros posteriores, de qualquer língua, devem à 

Negritude esse legado de independência política, linguística e espiritual já 

que agora podem descrever seu mundo e sua cultura em línguas europeias 

sem necessidade de ir apregoando sua cor. Devem-lhe também a liberdade 

para criar poesia usando seu mundo, sua educação e seu talento, utilizando 

toda a herança da experiência poética mundial.  
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Um desses poetas é o gaúcho Oliveira Silveira, cuja obra composta por dez 

publicações, além de suas colaborações em diversas antologias e nos Cadernos Negros, 

contém marcas de todos esses movimentos culturais. Na década de 1970, o poeta 

participava de um movimento informal que discutia o Treze de Maio, o aspecto 

histórico desse dia e como ele se deu, para ele, não passava um sentimento de plena 

comemoração. O grupo reunia-se à Rua dos Andradas, em Porto Alegre. Nestas 

reuniões discutiam sobre o assunto, da insatisfação e da necessidade de existir uma data 

que unificasse o pensamento do povo negro brasileiro. 

A partir desta inquietação, Oliveira Silveira mergulhou em uma pesquisa 

profunda e detalhada sobre a história do negro no Brasil e o processo de resistência 

desse povo que nunca aceitou esta subjugação. Segundo a sua pesquisa35, 

O negro entrou no Brasil por volta do ano de 1530, na condição de escravo. É 

controvertido o problema da sua procedência, isto é: de que pontos da África 

eram originários os negros vindos para o Brasil. (...) O negro participou, 

como escravo, dos grandes ciclos econômicos do Brasil: da cana de açúcar 

trabalhando nos engenhos e lavouras do nordeste; do ouro e mineração em 

geral, trabalhando nas minas de Minas Gerais; do ciclo do café nos cafezais 

de São Paulo. Foi a mola-mestra na lavoura de algodão (Maranhão), nas 

lavouras de todos os tipos de todo o Brasil, no Pará ou nas charqueadas e 

estâncias do Rio Grande do Sul. Na cidade era artesão, carregador, escravo 

doméstico. (...) Além do trabalho exaustivo, o escravo era submetido a um 

sistema de terror. (...) O negro não se sujeitou passivamente à escravidão. 

Reagiu de inúmeras maneiras, como fuga, envenenamento de senhores ou 

feitores, assassinato e principalmente através de revoltas urbanas (exemplo da 

Bahia) ou rurais (os quilombos). A rebelião foi uma constante durante todo o 

período escravista. (...) A abolição foi um bem para a economia brasileira e, 

da forma como se processou, um mal para o negro. Com a abolição, 

instaurou-se o preconceito racial ou de cor como forma de isolar o negro, que 

ficou marginalizado socialmente, sem condições de competir como 

trabalhador livre. Confinado na classe pobre, sua ascensão vai-se dando 

muito lentamente. (Grupo Palmares, 1976) 

Oliveira Silveira ao compor o poema Outra nega fulô36 tece a sua crítica e faz 

uma paródia sarcástica do famoso poema Negra Fulô, de Jorge de Lima. 

Outra Nega Fulô 

 

O sinhô foi açoitar 

a outra nega Fulô 

- ou será que era a mesma? 

A nega tirou a saia 

a blusa e se pelou. 

O sinhô ficou tarado, 

largou o relho e se engraçou 

A nega em vez de deitar 

                                                           
35 Mini-história do negro brasileiro – Grupo Palmares - Porto Alegre RS, 1976.  
36 Publicado em Cadernos Negros II, 1988. 
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pegou um pau e sampou 

nas guampas do sinhô.X  

-Essa nega Fulô! 

Esta nossa Fulô!, 

dizia intimamente satisfeito 

o velho pai João 

pra escândalo do bom Jorge de Lima, 

semi-negro e cristão. 

E a mãe-preta chegou bem cretina 

fingindo uma dor no coração. 

- Fulô! Fulô! ó Fulô! 

A sinhá burra e besta perguntou 

onde é que tava o sinhô 

que o diabo lhe mandou 

- Ah, foi você que matou! 

-É sim, fui eu que matou – 

disse bem longe a Fulô 

pro seu nego, que levou 

ela pro mato, e com ele 

aí sim ela deitou. 

Essa nega Fulô! 

Esta nossa Fulô! 

 Com irreverência o poeta desconstrói o consagrado poema de Jorge de Lima, 

desfazendo o mito da bondade do Pai João e da Mãe Negra, subvertendo a natureza 

passiva, submissa da negra Fulô, transformando mulher objeto em mulher sujeito, dona 

de si mesma e dos seus desejos. E nesse mesmo número dos Cadernos Negros outro 

poema com o título Ser e não Ser. Oliveira ao alterar o conectivo da famosa assertiva de 

Shakespeare, To be or not to be, troca a alternativa ou pela aditiva e, acentua a 

ambiguidade existente no Brasil em relação à questão do racismo: 

Ser e não Ser 

O racismo que existe, 

o racismo que não existe. 

O sim que é não,  

o não que é sim. 

É assim o Brasil 

ou não? 

O fazer poético de Oliveira Silveira são colunas de sustentação para denunciar 

essa ambiguidade, desmistificar e desconstruir os esteriótipos que deturpam ou apagam 

a imagem do negro. Afirmar a identidade negra, assumindo a negritude em todas as 

dimensões e valores, contribuir para a construção de um novo espaço social em que a 

exclusão dê lugar à inclusão e a marginalização desapareça em favor da integração é o 

desejo do poeta.  
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Desconhecer o lado mais belo e fascinante de sua história, contado em poucas e 

desconhecidas obras como a luta contra a escravidão em suas inúmeras formas, as 

rebeliões, a tremenda importância e significado de Palmares, os quilombos e sedições 

urbanas, tudo isso é um atestado de heroísmo, dignidade e capacidade criadora. Tudo 

isso que pode e deve servir-lhe de estímulo para continuar a luta pela afirmação de seus 

direitos. 

Na imprensa, Oliveira Silveira publicou artigos, reportagens e alguns contos e 

crônicas. Participou com artigos ou ensaios em obras coletivas, caso do ensaio “Vinte 

de novembro: história e conteúdo”, no livro Educação e Ações Afirmativas, organizado 

por Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e Válter Roberto Silvério – Brasília: 

Ministério da Educação/Inep, 2002. Entre algumas distinções recebidas: menção 

honrosa da União Brasileira de Escritores, do Rio de Janeiro, pelos originais do livro 

Banzo, Saudade Negra em 1969; medalha cidade de Porto Alegre, concedida pelo 

Executivo Municipal em 1988; medalha Mérito Cruz e Sousa, da Comissão Estadual 

para Celebração do Centenário de Morte de Cruz e Sousa – Florianópolis-SC, 1998; 

Troféu Zumbi, obra de Américo Souza, concedido pela Associação Satélite-Prontidão, 

da comunidade negra de Porto Alegre, 1999; Comenda Resistência Civil Escrava 

Anastácia, da Rua do Perdão, evento cultural negro, Porto Alegre, 1999; e Tesouro Vivo 

Afro-brasileiro, homenagem do II Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, 

realizado entre 25 e 29 de agosto de 2002 na Universidade Federal de São Carlos, 

UFSCAR, em São Carlos-SP – ato em 27 de agosto.  

Teve atuação em outros grupos a contar de meados da década 1970: Razão 

Negra, Tição, Semba Arte Negra, Associação Negra de Cultura. Integrante da Comissão 

Gaúcha de Folclore. Conselheiro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR/PR, integrando, nesse órgão 

com status de ministério, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial – 

CNPIR, órgão consultivo, período 2004-2007, no primeiro mandato da ministra Matilde 

Ribeiro. Alguns exercícios em texto teatral paradidático (cenas, montagens simples) e 

música popularesca. Poemas musicados por Haroldo Masi, Wado Barcellos, Airton 

Pimentel, Luiz Wagner, Marco de Farias, Paulinho Romeu, Flávio Oliveira, Vera Lopes 

e Nina Fóla, Lessandro e, na Suécia, pela compositora Tebogo Monnagotla.  

Participou dos Cadernos Negros, com poesias, em 1980 em São Paulo; Axé: 

Antologia Contemporânea da Poesia Negra Brasileira, de Paulo Colina (Org.) 1982, 

São Paulo; Cadernos Literários 19: Poetas Negros do Brasil, no Instituto Cultural 



48 
 

 

 

Português, em Porto Alegre, 1983. Também teve poemas em outras publicações, bem 

como ensaios e outros textos, notas, resenhas, reportagens e outras matérias na 

imprensa, além de entrevistas no Brasil e fora do País.  

2.2 O POETA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

A partir da publicação de Banzo: saudade negra (1970) a obra de Oliveira 

Silveira entra em sintonia com os pressupostos dos movimentos negros pan-africanistas. 

O poeta se apropriou das contribuições que esses movimentos trouxeram e com eles 

enriqueceu a poesia afro-brasileira, assim como também o fez anteriormente o poeta 

Solano Trindade, inserindo-se nesse contexto universal da literatura negra, diminuindo a 

distância entre a produção brasileira e a dos países pioneiros. 

Oliveira Silveira lutou para a inclusão dos negros nos diversos espaços da 

sociedade, educação, emprego, habitação, saúde, arte, na Literatura, mídia, política. 

Lutou pelo respeito às diferenças e pela igualdade dos direitos. Essa luta está expressa 

em sua poesia, lugar onde deixa transbordar toda a angústia, desejo e garra. Em 1977, 

publica:  

MILONGA DO PRETO VELHO37 

Mão resvalando nas cordas  

marca de antigas algemas 

voz deslizando na roda 

alforria de outras penas. 

 

Pé batucando o compasso 

Marca de antigos grilhões 

planger de cordas de aço 

na senzala dos galpões. 

 

Nos ombros acorcundados 

peso de fardos antigos 

viola ao braço aconchegada 

milonga – regaço amigo. 

 

Mão de empurrar o arado  

mesma voz de amansar boi 

lembrança de carreteadas 

num tempo que já se foi. 

 

Mãos que fizeram as cercas 

de pedra e longa amargura 

palavras que foram reza  

mesma voz das benzeduras. 

                                                           
37 Livro Pelo escuro – poemas afro-gaúchos, 1977. 
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Mão retinta como o barro 

amassado na cruzeta 

pele enrugada de charque 

vida – sal e sol e vento. 

 

Saudoso de velhas danças 

o pé nas rotas chinelas 

e um biajazo de lança 

escondido nas costelas. 

 

No braço da viola um mastro 

no bojo, escuro porão 

voz azul de fundas ondas 

embalando a embarcação. 

 A dor, o lamento, a música e o instrumento, as vozes, as canções, as marcas 

profundas enrugadas pelo tempo demarcam e grafitam o corpo do poeta, que geme ao 

som da sua poesia, embalada pelas ondas que gritam e pedem passagem para a sua gente 

sofrida, esquecida, marcada pela triste história da covardia de um povo, preconceituoso, 

sem nada de amor pelo próximo. É o gemido representativo da dor do seu irmão de cor, 

é o gemido da dor do açoite do não poder gemer, é o canto lamento de um sofrimento. 

Num poema se pode verificar o funcionamento de propriedades verbais, fônicas, 

rítmicas em que o leitor se vê diante de uma organização complexa de temporalidades, 

de pontos de vista e de organizações narrativas, comparações, metáforas, sinestesias, 

ironia e assim a poesia sintetiza a literatura.  

 O texto enquanto discurso, é algo para além de mim, para além do outro, 

situando o literário, o discursivo num entre-lugar, num espaço que jamais será 

totalmente meu nem unicamente do outro, como na citação abaixo:  

(...) Nas dicotomias oralidade e escrita, palavra e imagem, formas arcaicas e 

modernas, racionalidade e magia, que compreendem as escrituras hibridas 

dos tempos da pós-modernidade, a literatura projeta-se em direção à 

ocupação da terceira margem, poetizada por Rosa, do entre-lugar, proposto 

por Silviano, ou de um espaço intersticial (liminar, “no além” ou terceiro 

espaço) sugerido por Homi K. Bhabha (HANCIAU, 2005, p. 130). 

 

A escrita de Oliveira Silveira manifesta-se nessa lacuna na literatura, situa-se 

nesse entre-lugar, nessa busca pelo espaço e reconhecimento é um trabalho que se 

atualiza com as questões socioculturais, com a poesia engajada, com os discursos que, 

como o ruído dos tambores de África, retumba nos lugares mais distantes.  
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Transcrevo uma entrevista inédita dada pelo poeta Oliveira Silveira a jornalista 

Fernanda Pompeu38 em junho de 2008: 

Junho de 2008. Eu estava na recepção de um hotel no centro de Porto Alegre. 

Faltavam três minutos para às 10 da manhã. Sentia uma pequena apreensão, 

comum toda vez que aguardo alguém para entrevistar. No caso, seria um 

trabalhinho rápido. Precisa apenas de uma ou duas declarações do 

entrevistado para ilustrar uma matéria. Como em geral, nós brasileiros, não 

primamos pela pontualidade, sentei-me e abri um exemplar da Zero Hora – o 

mais afamado jornal gaúcho. Antes de ler a segunda manchete, olhei para o 

relógio (10 horas) e, automaticamente, para a porta de entrada. Então, vi 

surgir um dos homens mais elegantes que já vi na vida. Muito magro, 

vestindo um sobretudo e apoiando-se em uma bengala. Sem nenhuma senha, 

trocamos um olhar e sorrimos. Eu perguntei: “Oliveira Silveira?” Ele 

estendeu a mão para que eu a apertasse. 

 

Minutos depois nos acomodamos em um café na esquina do hotel. Liguei o 

gravador, peguei caderneta e caneta. No lugar de uma declaração, meu 

entrevistado me deu uma aula. Começou contando que o seu nome inteiro era 

Oliveira Ferreira da Silveira, nascido na cidade gaúcha Rosário do Sul (384 

km de Porto Alegre), no ano de 1941. Acrescentou que amava as palavras 

antes e depois de tudo. “Sou escritor, trabalho mais com poesia. Mas também 

escrevo prosa, na forma de ensaios e matérias jornalísticas. Enfim sou uma 

pessoa da literatura”, sublinhou ao mesmo tempo ao mesmo tempo que fez 

menção à minha caneta de tinta verde. Tive certeza do seu amor à escrita, 

pois apenas escritores reparam na cor da tinta das canetas.  

  

Da literatura, a conversa saltou para o drama dos Lanceiros Negros na revolta 

Farroupilha (1835-1845). Os Lanceiros, depois de dez anos de lutas, foram 

dizimados em uma emboscada. Por quê? Para não serem alforriados, 

conforme o que havia sido combinado. “A história da contribuição dos 

negros ao nosso país recém-começou a ser contada, trata-se de um esforço 

para gerações inteiras”. Oliveira continuou “no final dos anos 1960, senti 

curiosidade e necessidade de pesquisar o protagonismo de mulheres e 

homens negros no Rio Grande do Sul em particular e no Brasil em geral”. Foi 

então que teve a ideia de reunir um grupo de interessados. Sem sede, o 

pequeno grupo, formado só por pessoas negras, passou a se encontrar na Rua 

da Praia, a mais querida rua da cidade (que na placa chama-se Rua dos 

Andradas). Diga-se de passagem, cantada nos versos e nas prosas dos autores 

gaúchos.  

 

Oliveira seguiu: “nossas conversas giravam em torno da insatisfação com 13 

de maio, achávamos que a comemoração, além de chapa branca, 

homenageava uma princesa “portuguesa” e não o povo negro. Daí  percebi 

que era preciso encontrar uma data que fizesse justiça à luta continuada dos 

negros brasileiros”. Foi o que fez. Atirou-se aos livros, mergulhou na 

importância do Quilombo dos Palmares. “É útil recordar que Palmares foi 

muito mais do que um quilombo, foi uma reunião de quilombos. Era tratado 

ora como república, ora como reino. Começou por volta de 1595, na Serra da 

Barriga, Alagoas. Resistiu por quase um século. Nos quilombos, viveram 

mulheres, homens, velhos e crianças que conseguiam escapar do terror 

escravista. Essa realidade desmente a bobagem de que os escravizados 

aceitavam sua submissão”. 

 

Durante a pesquisa, o jovem Oliveira Silveira topou com a data que 

precisava: 20 de novembro de 1695 - dia e ano da morte do líder Zumbi. "Do 

dia do nascimento dele ninguém tem registro". Zumbi é herói tão relevante 

                                                           
38 Fernanda Pompeu escritora e companheira de viagem do Geledés. Mantém o blog Capim Letrado. 
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para nossa história quanto o alferes Tiradentes. A primeira vez que soube da 

data foi num dos fascículos da série Grandes Personagens da História, da 

Editora Abril. Pesquisador cuidadoso, foi atrás da comprovação. "Confirmei 

no livro Quilombo dos Palmares de Edson Carneiro, publicado em 1947. 

Também o historiador português Ernesto Ennes mencionava o 20 de 

novembro em As guerras de Palmares, de 1938." Mais tarde, Oliveira 

Silveira conheceria e se tornaria amigo do historiador gaúcho Décio Freitas, 

autor do livro Palmares, la Guerrilla Negra, editado no Uruguai. Por 

empenho de Oliveira, esse trabalho viria a ser publicado, no Brasil, com o 

título Palmares, a Guerra dos Escravos. 

 

Com o dia da morte de Zumbi confirmado, Oliveira Silveira partiu para a 

ação. Em 1971, em plenos anos de chumbo, fundou o Grupo Palmares. "Na 

formação inicial estavam: eu, Ilmo da Silva, Antônio Carlos Cortes, Vilmar 

Nunes, Anita Leocádia Prestes Abdad e Nara Helena Medeiros Soares. Mais 

adiante, entraram Helena Victória dos Santos Machado e Marisa de Souza da 

Silva, grandes intelectuais." Com o grupo estruturado, decolaram para a 

longa viagem de publicitação da data. "Nossa estratégia foi organizar debates 

em torno de personalidades negras. A primeira delas foi o escritor, jornalista 

e historiador Luís Gama (1830-1882), seguido do abolicionista José do 

Patrocínio (1853-1905)", ele recorda e acrescenta que poucas pessoas 

compareceram a essas discussões. A época não ajudava, estávamos no auge 

da repressão política. Também havia o estranhamento com um grupo de 

negros promovendo alta cultura. 

 

20 de novembro de 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias - um dos tantos 

clubes frequentados por negros em Porto Alegre -  foi realizada uma 

homenagem a Zumbi dos Palmares com intenção e inflexão de exaltação da 

negritude (palavra ainda não popularizada). "Compareceram umas vinte 

pessoas, mas todas da maior qualidade." Oliveira sorri ao recordar o que hoje 

é uma anedota saborosa. "Saiu na imprensa que Zumbi seria homenageado 

por negros do teatro. O pessoal da censura exigiu que mostrássemos a eles a 

programação. No final, o evento ocorreu com tranquilidade." O que a 

ditadura e a maioria da população não imaginavam era que aquela reunião de 

gatos pingados negros e, entre eles, um ou dois brancos, seria a inauguração 

de uma data evocativa e de luta, nascidinha para fazer história. E que 

história! "Não o chamávamos ainda de Dia Nacional da Consciência Negra", 

continuou Oliveira. "O feliz nome seria dado, sete anos depois, numa 

assembleia do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial 

(MNUCRD), pelo ativista Paulo Roberto dos Santos." 

 

Nos anos que se seguiram, o desmanche do mito da democracia racial 

brasileira ganhou impulso. Mulheres e homens negros começaram a sair dos 

porões da história e assumir seus lugares nas salas de visitas. Populações de 

origem quilombola foram localizadas e valorizadas, organizações de 

mulheres negras levantaram a voz. Foram criados a Secretaria de Promoção 

da Igualdade Racial (Seppir) e o Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial, do qual Oliveira Silveira foi integrante por notório saber. 

"Há muitas conquistas a serem celebradas pelo povo negro e brasileiro, por 

exemplo, as cotas. Mas um enorme trabalho precisa continuar sendo feito a 

favor da população negra”, diz Oliveira. 

 

Pedimos a conta à dona do café. Desligo o gravador, não por que o poeta, 

escritor e ativista tenha dito tudo o que queria, mas por culpa do relógio 

marcando o meio-dia. Meu voo para São Paulo seria duas horas depois. No 

avião, burlando a monotonia das nuvens, vim pensando que havia vivido um 

grande privilégio - desses que, às vezes, a vida presenteia. Oliveira Silveira 

tinha conversado comigo. Proseado detalhes que futuramente estarão na 

memória da história do Brasil. Em primeiro de janeiro de 2009, ouvi pelo 
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rádio que o inventor do 20 de Novembro havia morrido. O que é uma meia 

verdade. 

 

 Oliveira Silveira fala do amor pelas palavras e relata que é escritor que escreve 

prosa em forma de ensaios e matérias jornalísticas, mas trabalha mais com poesia. A 

história da contribuição dos negros ao nosso país recém-começou a ser contada, trata-se 

de um esforço para gerações inteiras. Relata que no final dos anos 60 sentiu curiosidade 

e necessidade de pesquisar o protagonismo de mulheres e homens negros no Rio Grande 

do Sul. 

 O poeta atirou-se aos livros, após a insatisfação do grupo com a data do 13 de 

maio, que segundo eles, homenageava uma princesa portuguesa e não o povo negro. 

Mergulhou na importância do Quilombo dos Palmares local onde viveram mulheres, 

homens, velhos e crianças que conseguiam escapar do terror escravista. Em 1971, em 

pleno anos de chumbo no auge da repressão política, fundou o Grupo Palmares. 

 Com o passar dos anos mulheres e homens negros começaram a sair dos porões 

da história e assumir seus lugares nas salas de visitas. O desmanche do mito da 

democracia racial brasileira ganhou impulso. As populações de origem quilombola 

foram localizadas e valorizadas, mulheres negras se organizaram e levantaram a voz. O 

poeta sabe que há muitas conquistas a serem celebradas pelo povo negro e brasileiro e o 

trabalho precisa continuar a favor da população negra. 

E foi no entre-lugar, na lacuna, nesse meio em que o poeta conjuga o tecido com 

força para desenraizar a escrita preconceituosa e abre um leque rompendo com a inércia, 

com o silêncio e, pela palavra e a escrita busca uma resposta para si e para o seu povo. É 

na literatura que encontra o caminho que o levará a concretizar o sonho de muitos.  

Encontrei minhas origens39  
 

Encontrei minhas origens 

Em velhos arquivos 

Livros 

 

Encontrei 

Em malditos objetos 

Troncos e grilhetas 

 

Encontrei minhas origens 

No leste 

                                                           
39 Livro Roteiro dos Tantãs, 1981. 
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No mar em imundos tumbeiros 

 

Encontrei 

Em doces palavras 

Cantos 

 

Em furiosos tambores 

Ritos 

 

Encontrei minhas origens 

Na cor de minha pele 

Nos lanhos de minha alma 

 

Em mim 

Em minha gente escura 

Em meus heróis altivos 

Encontrei 

Encontrei-as, enfim 

Me encontrei. 

  

A busca do poeta pela origem está presente nas imagens do poema, são as 

histórias da sua gente de amor e cor, as dores, os objetos secretos manchados de sangue 

e cheios de impressões de um povo que sofreu as atrocidades pelas mãos de gente que 

maltrata gente. Os superiores senhores e senhoras disfarçados de humanos, nobres 

diante da sociedade burguesa e da santa madre igreja, mas sujos como os imundos 

tumbeiros.   

Encontra, em meio às barbaridades, doces cantos, ruídos de furiosos tambores, e, 

como num espelho, se vê refletido na imagem do outro, na sua cor do outro, encontra-

os, enfim, se encontra.   

 O poeta Oliveira com sua busca incessante, procura nos livros a história não dita, 

não ensinada na escola, nunca falada por ninguém; trava uma longa batalha pelas 

pesquisas até encontrar uma resposta adequada para sua gente de cor, para os seus 

herois guardados a sete chaves, escondidos sem glória nenhuma, sem condecorações, 

sem história, apagados da memória, banidos da vida pelas injustiças e os preconceitos 

da sociedade.  

E o poeta descobre, se encontra e se encanta com tanta beleza escondida pelas 

feridas dos maus-tratos, pelos objetos marcados, pelos lanhos, com os cânticos, com os 

ritmos, com os remos, pela alma que retumba na batida dos tambores, pelos rumores em 

fúria, pelo eco do som dos gritos malditos perdidos no açoite das negras noites nos 

troncos e grilhetas o poeta, enfim, encontra as suas origens.   
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Oliveira lutou para a inclusão dos negros nos diversos espaços da sociedade: na 

educação, no emprego, na habitação, na saúde, na arte, na Literatura, na mídia, na 

política. Lutou pelo respeito às diferenças e pela igualdade dos direitos.  

O idealizador do Dia da Consciência Negra lutou até a sua morte contra as 

injustiças, as desigualdades, o preconceito, batalhador das causas da negritude, 

carregava uma única arma, o poema. O poema, essa perfeição delicada, essa construção 

vulnerável que mais expõe que protege da incompreensão e da ignorância. 

A escrita de Oliveira Silveira manifesta-se, na literatura, nessa busca pelo espaço 

e reconhecimento. Ela é um trabalho literário e crítico que se atualiza com as questões 

sócioculturais, com a poesia engajada, com os discursos que, como o ruído dos 

tambores de África, retumba nos lugares mais distantes. 

O poeta conhecia bem as restrições, e os preconceitos de cor enfrentados por 

seus antepassados, sabia das absurdas distâncias que lhes haviam sido impostas e passou 

a visualizar a realidade universal dos preconceitos raciais e a dispor da talentosa arma 

da paz, da inteligência e da poesia, para cantar protestos que lhe brotavam, desde cedo, 

do fundo da alma. Gritou o que não viu, o que não ouviu, mas que todos os horrores 

haviam nele ecoado e que de tudo aquilo não podia esquecer, expresso na poesia todo 

esse sentimento: 

Faz muito tempo 

“Já faz muito tempo  

e o tempo mudou,  

Mas eu assumo a dor 

de meu tataravô 

a dor da chibata 

e do banzo que mata. 

Já faz muito tempo. 

Já faz muito longe 

e eu não vi 

mas ecoou em mim 

e eu não esqueci. 

A emoção e o sofrimento por uma história que não presenciou, mas que sentiu 

ao ouvir os relatos contados pelos seus antepassados, as marcas registradas em cada 

canto, em cada lugar, embora num tempo muito distante, ecoam no poeta. É o homem 

sensível em busca das raízes da sua história, que lembram sua gente, do sangue que 

corre nas suas veias, dos heróis feridos, esquecidos, enterrados, ignorados dum tempo 

sem volta. 



 
 

 

 

CAPÍTULO 3: O POETA E A NEGRITUDE EM QUESTÃO 

 

 

TANTÃ 

 

Tantã 

sinto teu som 

me entrando nos ouvidos 

me rachando a montanha 

do peito 

tantã 

ecoando nas entranhas 

tantã 

voz vulcânica de chão 

lavas de lágrimas e de emoção 

tantã 

lavas fundas de origem 

tantã 

voz do ser. 

Oliveira Silveira 
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3 O POETA E A NEGRITUDE EM QUESTÃO 

       A poesia de Oliveira Silveira faz uma radiografia da sociedade brasileira do 

século XX, e da situação do negro nessa sociedade. Busca, nas suas origens, o resgate 

de uma história de luta contra as injustiças e o preconceito. E como se dá a 

representação da negritude ou identidade na poesia brasileira. Seus poemas são 

questionadores, nos versos estão presentes os elementos da dor da opressão e da 

negação do negro, seu texto cheio de metáforas, recusa valores e estereótipos racistas. 

O poeta acompanhou com interesse o desenrolar da poesia afro-brasileira, escreveu 

sobre a obra do poeta de Juiz de Fora, Edimilson de Almeida Pereira, o artigo intitulado 

“De repente um poeta madura nas gerais”40. Também escreveu sobre Luiz Gama e 

Oswaldo de Camargo, entre outros. Fez a tradução de Cahier d’um au pays natal, de 

Aimé Césaire, que não foi publicada. 

Oliveira Silveira, engajado na valorização do negro e de sua cultura, integrado à 

corrente formada pelos poetas afrodescendentes, distingue-se dos demais pela busca 

simultânea de uma identidade negra e gaúcha. Inscreve em sua poesia o falar gauchesco 

e a referência ao pampa, aos quais associa elementos da presença negra, sempre 

ocultada pela história oficial no Sul do país. Seus poemas afro-gaúchos apresentam 

aspectos pouco conhecidos da história do negro no Rio Grande do Sul como as formas 

de resistência negra, à formação de numerosos quilombos e participação em diversas 

revoluções. Ao resgatar as lendas do Sul do país como a do Negrinho do Pastoreio e a 

do Negro Bonifácio e trazê-las para a poesia a partir de uma ótica negra, Oliveira 

Silveira destaca-se entre as figuras importantes no panorama da poesia afro-brasileira. 

O interesse do poeta, na tentativa de recompor um equilíbrio perdido da real 

importância do negro na formação da história sulina, ganha proporções significativas, 

pois se a história no negro no Norte e Nordeste do país é cheia de lacunas, ela o é ainda 

mais em relação à realidade gaúcha, onde foi criado o mito da inexistência de formas de 

resistência negra. Os versos de seus poemas emergem com redobrado vigor, iluminando 

os desvios da história, porque a voz do poeta soma-se à do povo. 

Esta fase afro-gaúcha de sua obra está mais explícita nas publicações de Décima do 

negro peão (1974); Poemas regionais (1968) e Pelo escuro (1968-1977). Oliveira 

Silveira emerge para louvar a ação transgressora de Zumbi dos Palmares, tem na sua 

obra o viés poético, como Solano Trindade, que também compôs um poema para 

                                                           
40 Cadernos Porto e Vírgula, p. 39-41, 1997. 
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resgatar a epopeia de Palmares, Oliveira busca no poema sobre Palmares louvar ao 

mesmo tempo o território-símbolo da liberdade como seu líder maior. Enaltece a 

bravura dos quilombolas resistindo por anos, aos repetidos e sofridos ataques. É o poeta 

mostrando aos seus contemporâneos o exemplo a ser seguido, quando os ataques 

racistas dos brancos ainda são constantes. “Palmares não é só um, são milhares”, ensina 

o poeta.  

Poema sobre Palmares41 

Nos pés tenho ainda correntes,  

nas mãos ainda levo algemas 

e no pescoço gargalheira, 

na alma um pouco de banzo 

mas antes que ele me tome, 

quebro tudo, me sumo na noite 

da cor de minha pele,  

me embrenho no mato 

dos pelos do corpo, 

nado no rio longo 

do sangue, 

voo nas asas negras 

da alma, 

regrido na floresta  

dos séculos, 

encontro meus irmãos 

é Palmar, 

estou salvo! 

 

Uma lança caneta-tinteiro 

escreveu liberdade no céu, 

matos e montanhas, 

e se espalhou no ar uma aura boa, 

sono de leves pálpebras, 

sonho de grandes asas, fofas plumas. 

 

Palmar! 

e um brado irrompeu, honra e brio, 

nosso brado maior, nobre e digno, 

irrompeu 

do mais fundo subterrâneo, 

violência de lavas escuras 

transbordando libertas! 

 

Zumbi – nome gravado 

a lança 

nos contrafortes da serra, 

a sangue 

nos  contrafortes da história, 

a fibra 

na alma forte dos negros! 

                                                           
41 Edição do autor, Porto Alegre, 1987. 
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Palmar! 

     palmeiras de sentinela 

     guarnecendo a memória dos teus  

                                                   bravos! 

Palmar! 

     arranquem todas as palmeiras 

     e mais se encravará 

     a raiz dessa memória, 

     quebrem os contrafortes 

     e não se abalará 

     tua glória, 

    queimem a história toda 

    e verão que és eterno! 

[...] 

Quilombo! 

    costa africana 

    caçada humana 

    angola e congo 

                     - quilombo! 

    tumba tumbeiro 

    navio negreiro 

    canseira e tombo 

                      - quilombo! 

    venda no porto 

    marca no corpo 

 

    carga no lombo 

                     - quilombo! 

    roda moenda 

    lavra fazenda 

    cava no fundo 

                      - quilombo! 

    tuzina e tunda 

    relho na bunda 

    ferros e tronco 

                      - quilombo! 

    fuga do açoite 

    negro na noite 

    caminho longo 

                      - quilombo! 

    chega de amo 

    tambor que chama 

    na mata um rombo 

                         - quilombo! 

    raio de ponta 

    trovão que ronca 

    com seu estrondo 

                          - quilombo! 

    lança de guerra 

    tambor na serra 

    com seu ribombo 

                          - quilombo! 

[...] 
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Quilombo com outro nome, 

outra forma e mesma voz 

libertária de homem. 

Quilombo de quilombola 

renascendo na seiva 

sangrenta 

da história. 

  O longo poema sobre Palmares levou mais de dez anos para ser concluído. 

Oliveira Silveira estudou, minuciosamente a palavra, o verso e o gesto; o poema é a 

própria história do negro, é a literatura afro-brasileira em versos. 

 No poema sobre Palmares o poeta convoca a história do povo negro, pelos seus 

versos, a recuar na linha do tempo e mergulhar no espaço geográfico de um quilombo, 

deixar a casa-grande e meter-se no bucho do Palmar, a quebrar os contrafortes e 

queimar a história toda 

[...] 

 

Palmar! 

     arranquem todas as palmeiras 

     e mais se encravará 

     a raiz dessa memória, 

     quebrem os contrafortes 

     e não se abalará 

     tua glória, 

    queimem a história toda 

    e verão que és eterno! 

 

[...] 

 

 Oliveira Silveira exalta, no Poema sobre Palmares, todas as divindades, convoca 

os ancestrais e deuses para acompanhar seu povo na fé. Combate os abusos contra os 

negros, critica a liberdade, fala dos quilombos de norte a sul, dos quilombos em muitos 

nomes como a Frente Negra, João Cândido, Solano e Abdias, dos quilombos em muito 

anônimo como nos versos: 

   [...] 

   Pois sabes irmão do palmar 

que liberdade nos deram? 

A de seguir a esmo 

buscando a liberdade por nós mesmos. 

E de escravo só não tínhamos o nome 

que ficou disfarçado no apelido: 

liberto 

(xará de miséria e fome). 

 

Falsificaram os livros de história, 
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trocaram os heróis, 

botaram máscara de carnaval 

nos fatos, 

botaram fogo nos documentos  

do tráfico e do crime 

e então ficamos sendo os que não vieram, 

ficamos sendo os que não são, 

ficamos sendo os que estão. 

Ficamos sendo essas ruínas 

em auto-reconstrução.  

      Oliveira faz comparações em seus versos, identifica a situação invisível do negro 

diante da sociedade que mascarou a história verdadeira, escondeu os fatos, manipulou 

de tal forma que o negro acabou sendo o que não é.  

A pesquisadora Zilá Bernd questiona a concepção identitária de Oliveira Silveira, 

que tende ao enraizamento, a um tipo de identidade voltada para a própria comunidade 

negra, sem muita abertura ao outro: 

Sua concepção de literatura negra, muitas vezes referida oralmente em 

congressos e seminários, não mudou ao longo dos anos, permanecendo 

vinculada à pertença à etnia negra. Para Oliveira Silveira, a literatura negra é 

aquela feita por negros, o que constitui – a nosso ver – um critério 

epidérmico/racial que está na contramão de vertentes profícuas de poesia 

negra como a caribenha, por exemplo, para as quais os essencialismos da 

Negritude, fundada tão somente na preservação dos “valores negros” e 

restringindo o alcance universal da poesia, são coisas do passado. (BERND, 

p. 113, 2011) 

No entanto, a contribuição de Oliveira Silveira à chamada poesia negra brasileira, ou 

afro-brasileira, ou afrodescendente, é de um vigor e originalidade ao vincular a 

comunidade negra à “gauchidade”, de certa forma obrigando as manifestações 

identitárias gaúchas a adquirirem um viés heterogêneo. 

As temáticas que tratam da identidade ou das identidades são questões debatidas e 

trazem discussões quando se trata sobre nacionalidade, pertencimento, minorias sociais, 

direitos. É preciso ter o cuidado para que ao se abordar sobre identidade, seja ela 

cultural, étnica, de gênero, individual ou nacional, trilhar esse caminho sem o perigo de 

correr o risco de uma exclusão, ter consciência dos desafios que permeiam as análises 

das representações literárias e das identidades. A questão da identidade é um processo 

contínuo de deslocamento, é uma busca pela autoafirmação e um diálogo, constante, 

com as transformações históricas nas quais os sujeitos estão inseridos.  
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Bernd evidencia o fato de que o homem, em todo um processo histórico “perpetua-

se” de uma identidade, transformando o conhecimento e costumes adquiridos, na 

construção de sua imagem. Portanto, para a autora, o conceito de identidade é algo 

sempre em formação. Ela lembra-nos do cuidado que representa essa busca pela 

identidade ou por uma essência, pois a relação entre as raças e a produção de objetos 

culturais inexiste. A identidade nacional é um processo dialético, é um meio na relação 

com o outro, não um fim em si mesmo, é um movimento de deslocamento, uma 

travessia. A autora cita Deleuze e Guattari, 1977, ao tratar da travessia como uma 

formação descontínua pelos processos de reterritorialização e desterritorialização. 

Gilles Deleuze no livro Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia (1996) diz:  

[...] De forma que não se deve confundir a reterritorialização com o retorno a 

uma territorialidade primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente 

um conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo 

desterritorializado, serve de territorialidade nova ao outro que também perdeu 

a sua. [...] Se o rosto é o Cristo, quer dizer o Homem branco médio qualquer, 

as primeiras desvianças, os primeiros desvios padrão são raciais: o homem 

amarelo, o homem negro, homens de segunda ou terceira categoria. Eles 

também serão inscritos no muro, distribuídos pelo buraco. Devem ser 

cristianizados, isto é, rostificados. [...] O racismo procede por determinação 

das variações de desvianças, em função do rosto Homem branco que pretende 

integrar em ondas cada vez mais excêntricas e retardadas os traços que não 

são conformes, ora para tolerá-los em determinado lugar e em determinadas 

condições, em certo gueto, ora para apagá-los no muro que jamais suporta a 

alteridade (é um judeu, é um árabe, é um negro, é um louco..., etc.). Do ponto 

de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora. Só 

existem pessoas que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o serem. [...] 

De uma maneira mais alegre, a pintura utilizou-se de todos os recursos do 

Cristo-rosto. Serviu de máquina abstrata de rostidade, muro branco-buraco 

negro, em todos os sentidos para produzir com o rosto do Cristo todas as 

unidades de rosto, mas também todas as variações de desviança. (DELEUZE, 

1996, p. 40,41, 45,46) 

 Na citação de Gilles Deleuze, chegamos a um entendimento do processo 

histórico discriminatório e racista ao qual estamos inseridos e, de certa forma, induzidos 

a um conceito pré-formado sobre a raça branca, superior, privilegiada pintada sob a 

imagem e semelhança de um Cristo-Rosto símbolo de bondade e salvação. É a herança 

de uma sociedade que usou do seu poder econômico-social-elitista para produzir 

imagens negativas a respeito do “Outro” (negro, judeu, índio, árabe... etc.). 

 Zilá Bernd, em seu livro Literatura e identidade nacional (2003), aborda sobre a 

importância que vem desempenhando a literatura negra-brasileira, afro-brasileira ou 

afrodescendente na literatura brasileira, criando uma poética da diversidade: 

O objetivo é problematizar o caráter transitivo da literatura negra brasileira 

que pode ser definida como sendo aquela onde emerge uma consciência 
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negra, buscando, ou seja, onde um “eu” enunciador assume uma identidade 

negra, buscando recuperar as raízes da cultura afro-brasileira e preocupando-

se em protestar contra o racismo e o preconceito de que é vítima até hoje a 

comunidade negra brasileira, apesar de passados mais de cem anos da 

abolição da escravatura (BERND, 2003, P. 113-114). 

 O poeta Oliveira Silveira andou por esse caminho do qual fala a pesquisadora 

Zilá Bernd. Seus poemas percorrem as trilhas que levam à busca da identidade negra, ao 

encontro com as raízes, recuperando a cultura afro-brasileira, debatendo contra o 

racismo e o preconceito de que são vítimas os descendentes e pertencentes às 

comunidades afrodescendentes. Seus poemas chamam, alertam iguais a trombetas, 

denunciando e anunciando, para que tenhamos um olhar mais atento e consciente às 

questões da identidade. 

Stuart Hall, em A identidade cultural na pós-modernidade faz uma viagem à 

Psicanálise, reelabora a respeito da teoria de Lacan quando este fala da “fase do 

espelho” no processo do desenvolvimento infantil, período da primeira infância em que 

a criança não se vê como um sujeito, mas uma extensão do outro, é refletido, significado 

e ressignificado pelo olhar/espelho do outro e esse processo de se reconhecer enquanto 

sujeito se dá de forma gradual, na relação com o outro.  

 É a partir desse momento, dessa formação do eu no “olhar” do Outro que a 

criança inicia a relação com o simbólico, o momento da sua entrada nos vários sistemas 

de representação simbólica como a língua, a cultura e a diferença sexual. Entram, nesse 

momento, os sentimentos contraditórios, os conflitos de amor e ódio, entre o desejo de 

agradar e o impulso de rejeitar, a divisão do eu entre as partes “boa” e “má”, a negação 

da sexualidade, aspectos chaves na formação do inconsciente do sujeito e que 

permanecem por toda a vida. 

 O autor reforça que embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele 

vivencia sua própria identidade: 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente 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”. As partes “femininas” do eu masculino, 

por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 

inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. Assim, em 

vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. (HALL, 1998, p. 38-

39)  

 Na busca pela identidade cabe ao sujeito fazer esse percurso ao encontro com o 

outro e, assim, poder se encontrar consigo mesmo, na viagem para dentro de si mesmo, 
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na descida ao encontro de suas próprias mazelas e de sua condenação impostas pelo 

sistema colonial que o submeteu a condições subumanas durante séculos toma 

consciência de si mesmo e subverte a opressão que lhe foi imposta. O Poeta Oliveira 

Silveira no poema “Cabelos que negros” representa essa descida e essa busca pela 

identidade: 

Cabelos que negros 

 

Cabelo carapinha 

engruvinhado, de molinha, 

que sem monotonia de lisura 

mostra-esconde a surpresa de mil 

espertas espirais, 

cabelo puro que dizem que é duro, 

cabelo belo que eu não corto a zero, 

não nego, não anulo, assumo, 

assino pixaim, 

cabelo bom que dizem que é rui 

e que normal ao natural 

fica bem em mim, 

fica até o fim 

porque eu quero, 

porque eu gosto, 

porque sim, 

porque eu sou 

pessoa, porque eu sou  

pessoa negra e vou 

ser mais eu, mais neguim 

e ser mais ser 

assim42 

 O poema problematiza a questão identitária, metaforizando o estigma infligido 

aos homens e mulheres afrodescendentes, traz para o texto a ideia negativa dos cabelos 

crespos ao mesmo tempo se contrapõe a ela questionando não só o padrão de beleza 

hegemônico, mas a maneira do olhar depreciativo e de censura do “outro” que critica o 

que lhe é diferente. Esse olhar limitado do “outro” não consegue alcançar as belezas que 

se escondem por trás das “espertas espirais do cabelo pixaim...” como diz o poeta no 

início do seu poema. 

 Um dos maiores estudiosos da cultura negra no Brasil e no mundo, Kabengelê 

Munanga, critica os que ainda pensam que a situação do negro no Brasil é apenas uma 

questão econômica e não racista, não medem esforços para entender, que ao separar 

raça e classe numa sociedade capitalista, por meio das práticas racistas, impedem ao 

                                                           
42 In: Cadernos Negros, 25: poemas afro-brasileiros / Organizadores Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa. 

São Paulo: Quilombhoje, 2002, p. 134. 
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negro o acesso na participação e ascensão econômica, condenando-o ao “beco sem 

saída”.  

 E nos remete a busca da identidade: 

 

Finalmente, a busca da identidade negra não é, no meu entender, uma divisão 

de luta de oprimidos. O negro tem problemas específicos que só ele sozinho 

pode resolver, embora possa contar com a solidariedade dos membros 

conscientes da sociedade. Entre seus problemas específicos está, entre outros, 

a alienação do seu corpo, de sua cor, de sua cultura e de sua história e 

consequentemente sua “inferiorização” e baixa estima; a falta de 

conscientização histórica e política, etc. Graças a busca de sua identidade, 

que funciona como uma terapia do grupo, o negro poderá despojar-se do seu 

complexo de inferioridade e colocar-se em pé de igualdade com outros 

oprimidos, o que é uma condição preliminar para uma luta coletiva. A 

recuperação dessa identidade começa pela aceitação dos atributos físicos de 

sua negritude antes de atingir os atributos culturais, mentais, intelectuais, 

morais e psicológicos, pois o corpo constitui a sede material de todos os 

aspectos da identidade. (MUNANGA, 2009, p. 19). 

São colunas de sustentação básicas, do poeta Oliveira Silveira, denunciar as 

ambiguidades, desmistificar, desconstruir os estereótipos que ofuscam a imagem do 

negro, afirmar a identidade negra, assumindo a negritude em todas as dimensões 

extrínsecas, cor da pele, formato do rosto, tipo de cabelo e as dimensões intrínsecas, 

modos de ser e estar no mundo, com suas crenças e valores, contribuindo para a 

construção de um novo espaço social inclusivo em que a integração se sobressaia à 

marginalização. Esse era o fazer poético do Oliveira Silveira. 

3.1 Identidades: algumas questões  

Renato Ortiz ao realizar a sua pesquisa sobre as teorias raciais do século XIX, 

retrata a problemática da identidade nacional em torno das relações raciais, tendo como 

foco autores considerados precursores das Ciências Sociais no Brasil como Sílvio 

Romero, Nina Rodrigues e Euclides da Cunha.    

 Os cruzamentos inter-raciais são pontos que promoveram a simbologia 

nacional no que diz respeito à problemática étnica, afirmando-se assim o hibridismo; os 

“males” para o atraso continental na América Latina são diagnosticados como doença, 

em analogia entre o biológico e o social, na qual há a sucção do colonizado ante o 

colonizador numa constante imitação a este. 

 A respeito da imitação, como absorção das ideias estrangeiras, estudos 

foram proferidos nos meados de 1877 acerca de respostas às indagações ante as 
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diferenças entre os homens, tendo Gobineau e Agassis como autores que influenciaram 

intelectuais brasileiros quanto ao problema da mestiçagem brasileira. 

No fim do século XIX, o dilema dos intelectuais, era o da construção da 

identidade nacional. O País encontrava-se num momento de modificações como a 

Abolição da Escravatura e a imigração estrangeira, além de imerso na problemática da 

formação de uma economia capitalista, somando-se a tudo isso a visão ideológica da 

busca do branqueamento da população brasileira. 

Os autores Nina Rodrigues, Sílvio Romero e Euclides da Cunha exprimem a 

realidade social do fim do século XIX como uma busca de identidade, quando é 

colocado em questão a mestiçagem e o nacional. Nos anos 50 do século XX o conceito 

de raça cede lugar ao de cultura com os intelectuais do ISEB (Instituto Superior dos 

Estudos Brasileiros) no qual foram analisadas as questões culturais num âmbito 

filosófico e sociológico. 

Esses intelectuais estavam interessados na formação de uma teoria que definisse 

o tipo étnico brasileiro enquanto povo e do Brasil como nação. Influenciados, salvo 

algumas exceções, pelo determinismo biológico do fim do século XIX e início do 

século XX, acreditavam na inferioridade das raças não brancas, especialmente a negra, e 

na degenerescência do mestiço. 

Sílvio Romero acreditava no nascimento de um povo tipicamente brasileiro, 

resultado da mistura das três raças (branca, negra e índia). Esse processo da mestiçagem 

dissolveria a diversidade racial e cultural, e a predominância biológica e cultural seria 

branca, desaparecendo os elementos não-brancos. Para Romero, todo brasileiro é um 

mestiço, se não é no sangue, é nas ideias.  

Nina Rodrigues em desacordo ao pensamento de Sílvio Romero, não vê a 

possibilidade na mistura das raças. Para Nina a raça negra e índia são consideradas 

“espécies incapazes”. Forçar essa mistura de espíritos atrasados a uma civilização 

superior provocaria desequilíbrios e perturbações psíquicas. Propôs que no lugar da 

unidade, a institucionalização e a legalização da heterogeneidade, através da criação de 

uma figura jurídica denominada responsabilidade penal atenuada. 

Com esse instrumento, constatando a desigualdade entre as raças, modificariam 

a responsabilidade penal. Perante a lei, que é uma medida de defesa social, índios, 

negros e mestiços não têm a mesma consciência do direito e do dever que a raça branca 

civilizada, no pensamento de Nina Rodrigues, porque ainda não atingiram o nível de 

desenvolvimento psíquico, para discernir seus atos ou o livre-arbítrio. 



65 
 

 

 

Diante do pensamento de Nina Rodrigues, Munanga pergunta: 

O que teria acontecido se a elite dirigente do País tivesse institucionalizado as 

diferenças, de acordo com as ideias de Nina Rodrigues? Talvez o Brasil 

tivesse construído uma espécie de apartheid, cuja dinâmica teria levado a 

consequências e resultados imprevisíveis. (MUNANGA, 2009, p. 53). 

 Ao contrário de Sílvio Romero que acredita em um tipo racial nacional único, 

Euclides da Cunha pensa que existem vários tipos devido à heterogeneidade racial, aos 

cruzamentos, ao meio físico e à variedade de situações históricas. Conceitua o mestiço 

como desequilibrado, um intruso, sem a energia física dos ancestrais selvagens e sem a 

atitude intelectual dos ancestrais superiores.  

Preso às doutrinas racistas da sua época, Euclides da Cunha, no seu pensamento, 

afirma que o Brasil não pode ser considerado um povo, uma nação por falta de tradições 

nacionais uniformes, previa, ainda, a aparição eventual de um produto homogêneo, algo 

como a mistura índio-branco. 

Conforme Munanga: 

Todos os ensaístas brasileiros da época, entre os quais Sílvio Romero e 

Euclides da Cunha, aderiram ao conceito de raças superiores e inferiores. Em 

ambos, o racismo foi mitigado pela ideia de miscigenação: em Sílvio 

Romero, haveria branqueamento da população, salvando-se da degeneração; 

em Euclides da Cunha, o mestiço do interior do Norte já estaria se 

constituindo em raça e, futuramente, seria capaz de desenvolvimento mental. 

Em ambos não seria errado falar em preconceito, principalmente contra o 

negro, mais nítido, talvez, em Euclides, pois este ao falar no seu mestiço 

privilegiado do Sertão, considerava-o resultante de um cruzamento do branco 

com o índio e não com o negro localizado no litoral. (MUNANGA, 2008, p. 

57). 

Os escritos do ISEB e de Franz Fanon, crítico africano, têm as mesmas bases 

originárias em Hegel, Marx, Sartre e Balandier acerca da alienação e da situação 

colonial, este último na tentativa de compreender o conceito de civilização em desiguais 

níveis de realidade, chega ao diagnóstico de que as sociedades seriam “globalmente 

alienadas”.  

Franz Fanon, em seu livro Pele Negra, Máscaras brancas (1983) condena 

àqueles que querem fazer do homem uma máquina e conduz o seu debate no plano 

psicanalítico, dos “falhados”, termo esse que lembra um motor falhando; fala da 

modificação do negro ao chegar à França, do feitiço de que são embebidos. O navio 

parte com destino à Metrópole, o negro acena, lenços se agitam e seu ser é amputado na 

medida em que se distancia do seu lugar. Fanon traz uma ilustração do folclore ao citar 

o que acontece com o negro que retorna, depois de passados alguns meses na França: 
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O “recém-chegado”, desde seu primeiro contato, se impõe. Só responde em 

francês e em geral não compreende mais o crioulo. Depois de alguns meses 

passados na França, um camponês retorna à sua casa. Percebendo um 

instrumento para arar a terra, pergunta a seu pai, velho camponês que não se 

deixa engambelar: “que engenho é este”? Como única resposta, seu pai 

deixa-o cair SOBRE seus pés, e a amnésia desaparece. Uma terapêutica 

singular. (FANON, 1983, p. 22).  

 Assim retornam da França. Esquecidos da origem, cultura, das gentes, do 

dialeto, falam de coisas que conhecem muito pouco ou que viram de longe, são críticos 

em relação a seus compatriotas, são os que sabem e se revelam através da linguagem.         

Neste mesmo livro Fanon retoma os conceitos hegelianos. Apresenta um mundo 

colonial maniqueísta apontando que a superação do colonialismo amplia a visão para o 

surgimento de uma nova humanidade. Renato Ortiz aborda alguns contrapontos ao 

evidenciar as discrepâncias entre Fanon e os intelectuais do ISEB. Para ele o primeiro 

crê numa luta anticolonialista, e o segundo, num país em desenvolvimento. Fanon 

acredita que a libertação nacional é a única possibilidade para uma cultura autêntica e 

nacional, ele reconhece e mostra que para o negro se constituir como pessoa tem de 

passar pela referência ao homem branco: 

Como todo ser humano, o negro sente a necessidade de se ver reconhecido 

enquanto tal, mas este reconhecimento torna-se impossível numa sociedade 

onde existem senhores brancos e escravos negros. (...) o dualismo colonial 

“animaliza” o colonizado, que o colonizador se relaciona com o colonizado 

através de uma linguagem “zoológica”, que o coloca na situação de uma 

“coisa”. (FANON, apud. ORTIZ, 2005, p. 57) 

Renato Ortiz faz um apanhado pelo percurso histórico, reafirma o hibridismo 

cultural e reporta-se ao processo de descolonização descrito por Franz Fanon nos anos 

50 e 60. Aborda que as relações entre o popular e o nacional se manifestam em um 

quadro dilatado, o Estado. 

Quanto ao conceito de memória coletiva, percebem-se as práticas africanas, seus 

rituais e celebrações religiosas, determinando seu espaço social sagrado, possibilitando 

a inserção da memória coletiva africana em determinados pontos da sociedade 

brasileira. 

Por meio do percurso histórico e tomando como ponto de partida os autores 

supracitados, Renato Ortiz apresentou de que maneira se dão as imbricações necessárias 

para a formação de uma identidade-nação, exemplificando com dados reais, facilitando 

a compreensão de tal problemática: 

O que existe de comum entre a temática da dominação racial colonial? Creio 

que os movimentos negros como os movimentos nacionalistas têm uma 
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necessidade premente de busca de identidade. Para além das categorias de 

colonizador/colonizado, branco/negro, opressor/oprimido, permanece a 

pergunta, “quem somos nós?” ou “por que estamos assim?” (ORTIZ, 2005, p. 

55).  

 As perguntas de Renato Ortiz são indagações que levam a reflexão sobre dois 

pontos distintos, a busca pela identidade. Os movimentos de dominação racial e 

dominação nacional, eles vão além das questões raciais, de preconceitos, de dominador 

e dominados, há uma inquietante busca por uma resposta que satisfaça o “quem 

somos?” e “por que estamos assim?” Conforme Ortiz, a procura da identidade leva a 

uma indagação sobre o homem negro ou o homem colonizado. O autor se reporta à 

dialética do senhor e do escravo como possibilidade de diagnóstico e transformação da 

realidade pela ação política: 

É o escravo quem transforma o mundo pelo seu trabalho, ele é a mediação 

entre o senhor e o mundo, o que lhe confere uma posição de dinamismo em 

contraposição à ociosidade estática do senhor. O escravo é a negação 

libertadora, ele está do lado da superação da história. (ORTIZ, 2005, p. 58-

58) 

 Há um discurso político articulado contra a dominação colonialista, ao mesmo 

tempo em que se trata sobre a alienação colonial imediatamente é concebido a sua 

contrapartida sobre o processo de desalienação do mundo colonizado. É preciso criar 

um movimento que restitua ao colonizado a sua “essência”. Este processo só pode 

ocorrer se o discurso conseguir ultrapassar-se do terreno filosófico, saltando para o 

político. Ortiz lembra que “para os isebianos transformação significa desenvolvimento” 

e acrescenta: 

O desenvolvimento é um humanismo porque restitui à nação a sua essência e 

devolve ao homem colonizado sua dimensão humana. Um novo homem 

surgirá das cinzas do anterior, mas isto só se concretizará se o mundo 

colonizado superar a história do colonialismo, isto é, criar um Estado 

“verdadeiramente” nacional. (ORTIZ, 2005, p. 60) 

 Esse novo homem ressurgido das cinzas do anterior existirá? Criar um Estado 

verdadeiramente nacional superará a história do colonialismo? 

 Kabengelê Munanga, ao falar das tentativas de assimilação dos valores culturais 

do branco e da maneira de embranquecer os negros, relata: 

Historicamente, todas as condições foram reunidas para que o colonizador 

pudesse ou devesse aceitar de bom grado a assimilação, ou seja, a 

emancipação do negro, seria escamotear a relação colonial. Admitir que o 

colonizador empreendesse espontaneamente uma transformação total do seu 

Estado, isto é, condenasse os privilégios coloniais e os direitos exorbitantes 

dos colonos e dos industriais, pagasse humanamente mão de obra negra, 
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promovesse jurídica, administrativa e politicamente os negros, 

industrializasse a colônia, etc. seria simplesmente convidar o colonizador a 

acabar consigo mesmo. Nas condições contemporâneas da colonização, esta é 

incompatível com a assimilação. Tudo leva a crer que ela foi apenas um mito, 

pois o caminho da desumanização do negro escolhido pelo colonizador não 

poderia integrá-lo. Pelo contrário, criou sua desestabilidade cultural, moral e 

psíquica, deixando-o sem raízes, para melhor dominá-lo e explorá-lo. 

(MUNANGA, 2009, P. 40 – 41) 

 

  O poema de Oliveira Silveira ilustra a citação de Kabengelê Munanga: 

SÓ QUANDO43 

Só quando se houver completamente 

apagado em nosso ser 

o mal que nos fizestes 

as nódoas que imprimistes 

          no punho – algemas 

          nos pés – grilhões 

          no dorso – látego 

          no rosto – cuspe 

          no ouvido – gritos 

                    palavras de nojo e desprezo 

e em nossa memória o passado 

com que nos marcastes a fundo... 

 

Só quando não for em vão quereremos 

trocar lembranças por olvido 

       berros por canto, música 

       ferros por dança, esporte 

       chicotes por roupas, aplausos 

       escarros por riso, teatro 

       algema por discurso, liberdade... 

 

Só quando nos cansarmos de saber 

responder ao passado com lembrança 

          à algema com algema 

          aos ferros com grilhões 

          aos gritos com o berro 

          ao látego com relho 

          ao cuspe com escarro 

          ao nojo com desprezo... 

 

Só quando não mais estivermos 

condicionados a vós 

e sim de novo plenamente donos 

de nossa condição 

só então 

         é possível 

                  quem sabe? 

                                       Talvez... 

                                                           
43 Livro Banzo Saudade Negra, Porto Alegre, 1970. 
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Para Kabengelê Munanga, no livro Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: 

identidade nacional versus identidade negra, o propósito é a busca da defesa das 

identidades múltiplas: 

Reabrir a discussão sobre os fundamentos dessa ideologia e sobre o conteúdo 

simbólico e político da mestiçagem tida como um de seus legados, dentro do 

contexto atual marcado pelos esforços constantes em busca e em defesa das 

identidades múltiplas, constitui o objetivo central deste trabalho. É como se 

estivéssemos atribuindo novos papeis aos velhos conhecidos e velhos papeis 

aos novos conhecidos! Formulamos a hipótese e logo a tese de que o 

processo de formação da identidade nacional no Brasil recorreu aos métodos 

eugenistas, visando o embranquecimento da sociedade. Se o 

embranquecimento tivesse sido (hipoteticamente) completado, a realidade 

racial brasileira teria sido outra. No lugar de uma sociedade totalmente 

branca, ideologicamente projetada, nasceu uma nova sociedade plural 

constituída de mestiços, negros, índios, brancos e asiáticos, cujas 

combinações em proporções desiguais dão ao Brasil seu colorido atual. 

(MUNANGA, 2008, p. 15) 

3.2 A NEGRITUDE E O MOVIMENTO AFRO-BRASILEIRO 

A década de 1940 foi considerada a década do protagonismo negro, pois alguns 

ativistas negros da geração pós-abolição, que em 1931 fundaram a FNB (Frente Negra 

Brasileira), organizaram eventos, criaram outras entidades. Em 1944 foi criado o Teatro 

Experimental do Negro, que tinha como proposta a afirmação do negro na sociedade 

brasileira, através da capacidade e organização do negro, sem nenhuma influência do 

branco. O TEN propunha a valorização social do negro por meio da educação, da 

cultura e da arte; um dos objetivos do TEN era denunciar os equívocos e a alienação dos 

chamados estudos afro-brasileiros. Para Abdias do Nascimento o fator primordial era 

fazer com que o negro tomasse consciência da situação na qual estava inserido. 

 O movimento da negritude protagonizado pelos poetas antilhanos Aimé Césaire 

e Leon Damas e pelo senegalês Leopold Senghor, serviram de referência simbólica para 

o Teatro Experimental do Negro. Os jovens que na época eram estudantes nas 

metrópoles europeias nos anos de 1930, começam a questionar o colonialismo, 

manifestando-se através da poesia negra.  

Entre as décadas de 1950 e 1970 começa a descolonização africana, Abdias 

Nascimento e Guerreiro Ramos entre outros intelectuais negros protagonistas das ações 

políticas da negritude, diante dos diálogos que travaram com o pensamento de esquerda 

no Brasil, deram ao movimento negro o conteúdo de luta racial como um componente 

da luta de classe. Introduziram, dessa forma, a descolonização da África na cena da 
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política brasileira. O sentimento de negritude serviu de ferramenta contra o tabu da 

“democracia racial”. 

O movimento da negritude teve um papel fundamental na libertação dos países 

africanos, presos a um racismo cruel. Ele foi fonte de inspiração e influência na luta de 

libertação das Américas. O Teatro Experimental do Negro só via um caminho para o 

combate do racismo e do preconceito: priorizar a valorização da personalidade e da 

cultura específica do negro. E era a única voz a encampar a linguagem e a postura 

política da negritude.  

Entre os anos de 1945 a 1950, aconteceram conferências e os congressos negros. 

Em 1948 foi publicada a primeira edição do Jornal Quilombo, fundado pelos 

integrantes do TEN com o propósito de informar a comunidade negra e ser o porta-voz 

de uma escrita negra. O Jornal Quilombo, sob a direção de Abdias Nascimento, 

abordava assuntos sobre a vida, problemas e aspirações dos negros. Foi o jornal que 

melhor retratou o ambiente político e cultural de mobilização anti-racista. Foram 

publicadas dez edições até o ano de 1950 quando por questões financeiras deixou de ser 

publicado. 

O jornal Quilombo era intimamente ligado ao Teatro Experimental do Negro. 

Organizava e produzia mobilização política, cultural, educacional e eleitoral. Abria as 

portas das artes e das ciências brasileiras aos atores negros. O que o diferenciava dos 

outros jornais era a inserção e a sintonia com o mundo cultural brasileiro e 

internacional, pois reunia no mesmo local o intelectual negro e o branco.  

A coluna Democracia Racial foi exemplo na luta anti-racista. Nela eram 

publicados textos de intelectuais como Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Roger Bastide, 

Murilo Mendes, Ralph Bunche, entre outros. O jornal fez matérias com personagens 

históricos negros (Zumbi, Cruz e Sousa, José do Patrocínio, Luiz Gama e outros). 

Postulava uma educação quilombista, com conteúdos africanos, na luta pelo ensino 

gratuito em termos nacionais, com admissão de estudantes negros em todos os 

estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, 

inclusive nos estabelecimentos militares. 

O estudante negro Haroldo Costa, escreveu o artigo: “Queremos estudar”, na 

primeira edição do jornal Quilombo, em 1948, descrevendo as dificuldades que o negro 

enfrentava para ter acesso à educação, garantido seu direito como cidadão. Ele relata a 

justificativa de alguns donos de colégio particulares que atribuíam a ausência do negro 

na escola particular como um problema puramente econômico “a questão é 
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simplesmente econômica. Se o negro tiver dinheiro poderá estudar onde lhe 

aprouver”44. 

Haroldo denuncia que até os colégios dirigidos por padres contribuíam 

imensamente para impedir a formação intelectual da gente de cor. Ele descreve a 

dificuldade que os jovens negros tinham de enfrentar para prestar o exame vestibular no 

Instituto Rio Branco (Ministério das Relações Exteriores) ou exame de admissão às 

escolas militares superiores. 

Na mesma edição do jornal Quilombo, Gilberto Freyre escreve o artigo A Atitude 

Brasileira (1949) para a coluna “Democracia Racial” onde expõe o “racismo brasileiro” 

como sendo melhor do que em outros países, encobrindo o conflito racial: “há de certo 

entre os brasileiros o preconceito de cor. Mas está longe de constituir o ódio 

sistematizado, organizado, arregimentado, de branco contra preto”45. No discurso de 

Freire está a ideologia da cultura brasileira baseado na maleabilidade e no hibridismo e 

acrescenta: “entre nós, os indivíduos de evidente origem africana se sentem ‘africanos 

ou negros’ brasileiro: tão brasileiro quanto os mais puros descendentes de índios”. Com 

um discurso impregnado de “nacionalismo mestiço, Freire insiste de que o 

comportamento do brasileiro teria que ser o de brasileiro: “devemos estar vigilantes, os 

brasileiros de qualquer origem, sangue ou cor, contra qualquer tentativa que hoje se 

esboce no sentido de separar, no Brasil, ‘branco de africano’”. 

Após a Segunda Guerra Mundial, o interesse pela conjuntura africana e a crise 

do colonialismo aparecem em muitos artigos e ensaios como os de Jean-Paul Sartre e de 

Roger Bastide tratando da negritude e seus defensores africanos. Na edição de janeiro 

de 1950 foi publicado parte do ensaio Orpheu Negro, de Jean-Paul Sartre, que apresenta 

a poesia da negritude, trazendo para os afro-brasileiros a perspectiva das realidades 

africanas e diaspóricas. Fala-se da perspectiva do socialismo em África: “Visto do 

Senegal ou do Congo o socialismo aparece como um belo sonho, para que os 

camponeses negros descubram que são absolutamente necessárias suas reivindicações 

imediatas e locais, é preciso que aprendam a formular em comum estas reivindicações e 

que pensem também como negros.”46 

Na edição de maio de 1950 foi publicado o artigo de Roger Bastide, O 

Movimento Negro Francês que trata da “literatura de alma africana”. Nele são 

                                                           
44 Quilombo, nº 1, 1948, p. 4 
45 Quilombo, nº 1, 1948, p. 8. 
46 Quilombo, nº 5, 1950, p. 6 - 7 
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discutidas as correntes ideológicas da negritude no território francês e nas colônias. Para 

Bastide, a corrente política dominada pelos comunistas, aposta na educação ocidental 

como ponto de partida para um amplo movimento de insurreição anticolonial; uma 

outra, de natureza religiosa visa inserir os negros nas famílias francesas, afastando-os 

das seduções cosmopolitas de Paris. Bastide, em suas observações, percebe mais duas 

correntes que seriam as grandes definidoras do africanismo em meados do século XX: 

“a tomada de consciência dos valores puramente africanos e da assimilação do negro à 

civilização ocidental”.47  

Na décima edição, dois meses depois, seria publicado o artigo de Guerreiro 

Ramos, Apresentação da Negritude, uma espécie de manifesto dos afro-brasileiros, 

numa temporalidade ainda ardente em função do racismo intrínseco da brancura. 

Guerreiro Ramos se tornaria um dos grandes pensadores da negritude brasileira, se 

apropriando da expressão “democracia racial” para exigir que ela se cumprisse 

historicamente “pela cultura e pela educação”. Admite que o Teatro Experimental do 

Negro era um movimento vanguardista de “elevação cultural e econômica dos homens 

de cor”, com intelectuais capazes de construírem “uma metodologia genérica de 

tratamento de questões raciais”. Ele evoca a prática da negritude e toda a sua carga 

simbólica: 

No momento em que lançamos na vida nacional o mito da negritude, fazemos 

questão de proclamá-la com toda clareza. A negritude não é um fermento de 

ódio. Não é um cisma. É uma subjetividade. Uma vivência. (...) A negritude, 

com seu sortilégio, sempre esteve presente nesta cultura, exuberante de 

entusiasmo, ingenuidade, paixão, sensualidade, mistério, embora só hoje por 

efeito de uma pressão universal esteja emergindo para a lúcida consciência de 

sua fisionomia (Quilombo, n.° 10, 1950, p. 11). 

 Essas apropriações circulantes de uma negritude transformadora da condição do 

ser negro no Brasil, não deixam de ser constituintes de outra história a do protagonismo 

negro na África e na diáspora. É com essa perspectiva que é realizada a II Conferência 

Nacional do Negro, no Rio de Janeiro, em maio de 1949 e convocado o I Congresso do 

Negro Brasileiro para os dias 26 de agosto e 04 de setembro de 1950, “comemorativo ao 

centenário da abolição do tráfico de escravos”. A conferência divulgou a convocação e 

o temário aprovado que constava de seis tópicos: história, vida social, sobrevivências 

religiosas, sobrevivências folclóricas, línguas e estética.48 

                                                           
47 Quilombo, nº 9, 1950, p. 3 
48 Quilombo nº 3, 1949, p. 5 
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 O Primeiro Congresso do Negro Brasileiro, pelos trabalhos apresentados, 

representou uma nova posição do negro cansado de bancar o capanga, o jagunço, o cabo 

eleitoral. A busca pela militância por uma parcela esclarecida no sentido de elevar o 

padrão de seus irmãos de cor, afirmar e desenvolver a cultura ancestral trazida da 

África, não significa um retrocesso histórico, mas valorizar a construção original da 

cultura negra no enriquecimento espiritual da nova pátria. Em 1968, o TEN publicou 

documentos das conferências de São Paulo (1945) e do Rio de Janeiro (1949) e os 

trabalhos e atas do primeiro congresso (1950). Essa documentação, que se encontra no 

volume O Negro Revoltado (1950), marca a força negra em atividade participativa, o 

negro formando seus princípios, recusando a tutela ideológica. É a escrita do que pensa, 

sofre e aspira. Abdias Nascimento descreve os objetivos do congresso: 

O I Congresso de negro pretendia dar uma ênfase toda especial aos 

problemas práticos e atuais da vida da nossa gente de cor. Sempre que se 

estudou o negro foi com o propósito evidente ou a intenção mal disfarçada de 

considerá-lo um ser distante, quase morto, ou já mesmo empenhado como 

peça de museu. Por isso mesmo o congresso dará uma importância 

secundária, por exemplo, às questões etnológicas, menos palpitantes, 

interessando menos saber qual seja o índice cefálico do negro, ou se Zumbi 

suicidou-se realmente ou não, do que indagar quais os meios que podemos 

lançar para organizar associações e instituições que possam oferecer 

oportunidade para gente de cor se elevar na sociedade. Deseja o Congresso 

medidas eficientes para aumentar o poder aquisitivo do negro, tornando-o 

assim um membro efetivo e ativo da comunidade nacional. Guerreiro Ramos 

vai mais longe afirmando que esta tomada de posição de elementos de nossa 

raça de cor nada mais é do que uma resposta do Brasil ao apelo do mundo, 

que reclama a participação das minorias no grande jogo democrático das 

culturas (Quilombo, nº 5, 1950, p. 1; NASCIMENTO, 1982, p. 91).   

A tese de Guerreiro Ramos, A UNESCO e as relações de raça, foi destaque no 

Congresso de 1950. O autor defende que seja feita uma solicitação por parte do governo 

brasileiro aos seus representantes na UNESCO, atentando para as seguintes 

reivindicações: esforço da UNESCO em estimular a instalação de mecanismos 

sociológicos que transformem o conflito, nos países com minorias raciais discriminadas; 

estudo por parte da UNESCO, da possibilidade de organizar um Congresso 

Internacional de Relações de Raça; e também, reconhecimento da experiência 

sociológica do Teatro Experimental do Negro.  

Em maio de 1955, o Teatro Experimental do Negro organizou a Semana de 

Estudo sobre o Negro, com uma série de conferências cujos autores falaram de uma 

revisão dos estudos sociológicos e antropológicos sobre o negro no Brasil. Abdias 

Nascimento, um dos conferencistas, falou sobre o desenvolvimento das associações de 

homens de cor e Guerreiro Ramos pronunciou conferência sobre o problema étnico 
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brasileiro no qual formulou novas diretrizes metodológicas para o estudo do assunto. Ao 

encerrar a semana de estudos sobre o negro foi redigida outra declaração de princípios 

onde se propunha, entre outras coisas, discutir medidas concretas para a emancipação 

africana; a reivindicação da democracia racial no Brasil, para levar o país a participar da 

liderança das forças internacionais interessadas na liquidação do colonialismo. 

A concepção histórico-sociológica de Alberto Guerreiro Ramos leva-o a pensar 

a negritude na sua universalidade. Com seus estudos sobre as relações raciais no Brasil, 

desenvolveu as teorias do psicodrama e sócio drama visando trabalhar a autoestima do 

negro. Em suas obras, que discutem a questão racial, Guerreiro Ramos criticava a falta 

de autonomia da intelectualidade brasileira e preocupava-se com a formação de um 

método adequado às especificidades da realidade brasileira. Ele trata a questão racial no 

Brasil como resultado do que ele chama de “patologia social do branco brasileiro”, 

especialmente a partir do “complexo gíldico” das elites do Nordeste e do Norte. Destaca 

o fato de o Brasil querer ser um país de mestiços, onde há uma desvalorização do negro, 

consequência dos padrões instituídos pela escravidão, pois os paradigmas e valores da 

sociedade colonial eram de exaltação da brancura como padrão estético. 

Guerreiro Ramos chama a atenção para o discurso de alguns estudiosos 

brasileiros ligados à “democracia racial”, entre eles Gilberto Freyre, que coloca o negro 

como objeto folclórico, exótico e ingênuo, reforçando uma visão do branco. Ele propõe 

uma avaliação da beleza negra, afastando-se dos ideais da brancura, que associa a cor 

negra a tudo que é pejorativo e feio, inclusive com uma tendência que relaciona a beleza 

negra com a sexualidade e o exotismo. Considerava necessária a análise da questão 

negra sem a influência dos ideais de brancura imposta aos negros, e sem a vinculação do 

problema do negro a questão de classe social.  

A construção da identidade, segundo Kabengelê Munanga, nem sempre está 

clara: 

Se o processo de construção da identidade nasce a partir da tomada de 

consciência das diferenças entre “nós” e “outros”, não creio que o grau dessa 

consciência seja idêntico entre todos os negros, considerando que todos 

vivem em contextos socioculturais diferenciados. Partindo desse pressuposto, 

não podemos confirmar a existência de uma comunidade identitária cultural 

entre grupos de negros que vivem em comunidades religiosas diferentes, por 

exemplo, os que vivem em comunidades de terreiros de candomblé, de 

evangélicos ou de católicos, etc. em comparação com a comunidade negra 

militante, altamente politizada sobre a questão do racismo, ou com as 

comunidades remanescentes dos quilombos. Talvez seja necessário para 

mostrar essa diversidade contextual, considerar alguns fatores tidos como 

componentes essenciais na construção de uma identidade ou de uma 

personalidade coletiva, a saber: o fator histórico, o fator linguístico e o fator 
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psicológico. A identidade cultural perfeita corresponderia à presença 

simultânea desses três componentes no grupo ou no indivíduo. (...) 

Finalmente, a busca da identidade negra não é, ao meu entender, uma divisão 

de luta dos oprimidos. O negro tem problemas específicos que só ele sozinho 

pode resolver. Embora possa contar com a solidariedade dos membros 

conscientes da sociedade. Entre seus problemas específicos está, entre outros, 

a alienação do seu corpo, de sua cor, de sua cultura e de sua história e 

consequentemente sua “inferiorização” e baixa estima; a falta de 

conscientização histórica e política, etc. Graças à busca de sua identidade, 

que funciona como uma terapia do grupo, o negro poderá despojar-se do seu 

complexo de inferioridade e colocar-se em pé de igualdade com os outros 

oprimidos, o que é uma condição preliminar para uma luta coletiva. A 

recuperação dessa identidade começa pela aceitação dos atributos físicos de 

sua negritude antes de atingir os atributos culturais, mentais, intelectuais, 

morais e psicológicos, pois o corpo constitui a sede material de todos os 

aspectos da identidade. (MUNANGA, 2009, p. 11, 12, 19) 

Nos Cadernos Negros 25, com poemas afro-brasileiros de 2002, encontramos 

um poema do poeta Oliveira Silveira que retrata o discurso de Guerreiro Ramos em 

relação a alguns autores, ligados à “democracia racial” e ilustra o pensamento de 

Kabengelê Munanga: 

Cabelos que Negam 

Peruca lisa, cabelo alisado 

cabelo imitando o cabelo  

da branca, 

cabelo amaciado, ou seja, 

cabelo meia-boca próximo 

ao cabelo da branca; 

cabelo artificial de tranças 

longas para bons 

trejeitos tipo branca 

cabelos que branca não tem 

ou não usa 

e exercem o mesmo ritual 

do cabelo da branca: 

rolam pelo ombro, espaldas 

ou bem abrandados deslizam 

no pente, escova, dedos 

da preta que eu queria ser 

a parda que queria ser 

a clara que queria ser 

a branca. 

 As imagens do poema sugerem essa reflexão, o poema chama a atenção aos 

versos que traduzem a voz do poeta que clama, canta, grita e encanta pelos versos a 

beleza natural negra, sem a superficialidade lisa e corrompida pela moda, pelo novo, 

pelo medo do diferente tão igual a toda a gente. Os poemas de Oliveira Silveira 

expressam sempre um anseio coletivo que veiculado por um eu está sempre a falar de 

um nós a reivindicar a integração de todos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao desabrochar do século XXI, a literatura afro-brasileira vive momentos ricos 

em realizações e descobertas que valorizam e ampliam as propostas na prosa e na 

poesia, favorecendo um debate em prol da consolidação acadêmica no campo da 

produção literária em consonância com a literatura brasileira. 

 Enquanto muitos ainda perguntam se a literatura afro-brasileira realmente existe, 

ela cresce a cada dia, nos aponta a força e vigor dessa escrita, transita entre o passado, a 

contemporaneidade e a regionalidade. Essa literatura existe, está presente na história da 

nossa constituição enquanto sujeito, permeia por todos os espaços com sua 

multiplicidade.  

 A partir da década de 1980 cresce o número de escritores que assumem seu 

pertencimento afrodescendente ocupando espaço na cena cultural, paralelamente o 

movimento negro se amplia, porém a academia não cresce na mesma intensidade com 

relação a esses escritos.  

           O trabalho de poetas e prosadores de organizações como o Quilombhoje de São 

Paulo, e grupos de escritores de Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras capitais 

bem como os Cadernos Negros, ultrapassando três décadas de publicações, contribuiu 

para a configuração discursiva de um conceito de literatura negra. 

 A literatura afro-brasileira pela busca intensa da ampliação do seu horizonte, 

ganha legitimidade e cresce, tanto nos cursos de graduação e pós-graduação, quanto no 

meio editorial. Eduardo de Assis Duarte ressalta sobre esse crescimento quando escreve:  

Não há dúvida de que, por um lado, a ampliação da chamada classe média 

negra, com um número crescente de profissionais com formação superior 

buscando lugar no mercado de trabalho e no universo do consumo, e, por 

outro, a instituição de mecanismos como a Lei nº 10.639/2003 ou as ações 

afirmativas vêm contribuindo para a construção de um ambiente favorável a 

uma presença mais significativa das artes marcadas pelo pertencimento 

étnico afrodescendente. (DUARTE, 2011, p. 376). 

         A voz dos afrodescendentes se manifesta através da literatura afro-brasileira e 

ganha corpo em diálogos com seus pares de outras terras e idiomas. Os costumes, a arte, 

o canto e danças onde o tema da dor, do sofrimento e a erotização se apresentam nas 

mais diversas formas. Essa diversidade manifesta-se na produção afro-brasileira, pelas 

falas do negro, às vezes de forma exasperada e ríspida, ora sutis e irônicas, outras vezes 

ternas e cheias de esperança. 



77 
 

 

 

         É preciso ampliar a visão sobre a escrita dos afro-brasileiros no passado e no 

presente. O aprofundamento e a reflexão sobre essa escritura é urgente nos manuais de 

história da literatura brasileira. Eduardo de Assis Duarte diz: 

A omissão da maioria desses autores é comum nas obras de crítica e 

historiografia literárias, responsáveis pela institucionalização do cânone. 

Uma consulta, pequena que seja, revela a ausência de nomes como os citados 

Luiz Gama ou Solano Trindade na maioria dos manuais de história da 

literatura brasileira. Doutra parte, quando inseridos, prevalece um olhar 

formalista propenso a isolar o texto da situação histórica e social que envolve 

a sua produção e, até mesmo, a tendência em considerar tais escritores como 

alienados quanto à condição de descendentes de africanos. (DUARTE, 2011, 

p. 19) 

        Por um bom tempo os escritos dos afro-brasileiros foram exclusividade de 

pesquisadores estrangeiros, comprovando, assim, a hegemonia da branquitude no país. 

Em 1943, Roger Bastide lança o livro A poesia afro-brasileira, mas por um bom tempo 

Bastide foi voz isolada no meio acadêmico. Entretanto, a partir do ano 2000 amplia-se o 

interesse pela literatura dos afrodescendentes. 

        Com o surgimento dos Cadernos Negros em edição regular, no ano de 1978, o 

público passa a ter acesso a esses autores,  antes dispersos em produções alternativas ou 

desarticuladas enquanto movimento literário. As antologias quase todas fora de 

circulação e só encontráveis em sebos ou bibliotecas, restringem-se à poesia, com o 

predomínio de autores contemporâneos, ou da metade do século XX em diante. 

      A situação atual dos estudos literários nesse campo aponta para a necessidade de 

recepção crítica dessa produção, em especial no momento atual, que demanda a inclusão 

dos estudos afro-brasileiros nos currículos escolares de todo o país, por exigência da Lei 

10.639/2003. O que vitima a maior parte dos autores afro-brasileiros é o 

desconhecimento do público. 

       O presente trabalho tem o propósito de encaminhar o leitor para uma reflexão a 

respeito da literatura afro-brasileira, citando alguns estudiosos da temática e, 

principalmente, apresentar o poeta Oliveira Silveira, destacando a importância da sua 

poesia, o engajamento no Movimento Negro e a sua busca poética, cultural e política 

por uma identidade. Um poeta da negritude que soube sintonizar a voz do regionalismo 

criando a sua fase afro-gaúcha. 

       É por meio da diversidade que se busca o respeito e a sabedoria, sem traçar as 

diferenças do que é melhor ou pior, cultural ou não cultural, literário ou não literário, 

preto ou branco. Enxergar o que é diverso e plural e não o que está rotulado de superior 
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ou inferior. E sobre essa consciência do diverso e plural, Eduardo de Assis Duarte 

escreveu: 

Conscientes de que a insinuação e a ironia podem valer tanto quanto a 

retórica mais inflamada, o repto, a denúncia. Entre Orfeu – deus grego da 

poesia e signo maior do labor com palavra poética no Ocidente – e Exu – 

orixá iorubano do encontro e da comunicação, porta-voz e intérprete de seu 

povo -, tais vozes souberam ser traduzidas em texto literário sem esquecer a 

indignação, a angústia, a ternura, o lirismo. (DUARTE, 2011, p. 40).  

       Que essas vozes, condenadas ao silêncio por muito tempo, possam habitar as salas 

de aula, as bibliotecas, os espaços onde se discute literatura e se aprende com prazer. 

Que os poemas afro-brasileiros sejam recitados em todos os lugares, que a bandeira de 

luta da literatura afro-brasileira seja erguida em diferentes espaços de aprendizagem. E 

que o poeta Oliveira Silveira seja conhecido por todos, não somente pelo “20 de 

novembro”, mas como um dos grandes nomes representantes da poesia afro-brasileira.  

       Que essa pesquisa seja o início de um longo caminho a ser desbravado, que outros 

pesquisadores possam, a partir desse trabalho, acrescentar um novo olhar à poesia afro-

brasileira reconhecendo os que lutaram e os que ainda persistem nessa luta para a 

construção de uma sociedade plural e de identidades múltiplas.  
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