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RESUMO

Este estudo tem o objetivo de analisar a poesia Retina Negra, de Cristiane Sobral, a fim de identificar
o deslocamento estético e político de sua obra. Para tanto, esta pesquisa utilizará de leituras
bibliográficas e análise de conteúdo para que se tracem as inúmeras funções dadas à literatura,
sobretudo a poesia, perpassando desde o surgimento da literatura negra e suas características até
finalmente apresentar os deslocamentos existentes na obra supracitada. A base principal será
bibliografias inseridas no eixo da Literatura-Afro Brasileira. Sendo assim, serão consultados
estudiosos dessa vertente, tais como Alves (2011), Evaristo (2005), Souza e Lima (2006), além de
autores relacionados à teoria literária como Coelho (1993), Filho (2007) e Todorov (2014).

RESUMEN

This study aims to analyze the poetry Retina Negra, by Cristiane Sobral, in order to identify the
aesthetic and political displacement of her work. To do so, this research will use bibliographical
readings and content analysis to trace the innumerable functions given to literature, especially poetry,
ranging from the appearance of black literature and its characteristics to finally presenting the
existing displacements in the work mentioned above. The main base will be bibliographies inserted
in the axis of Literature-Afro-Brazilian. In addition, authors related to the literary theory such as
Coelho (1993), Filho (2007) and Todorov (2014) will be consulted, such as Alves (2011), Evaristo
(2005), Souza and Lima (2006), as well as authors related to literary theory such as Coelho (1993),
Filho (2007) and Todorov (2014).

ABSTRACT

This study aims to analyze the poetry Retina Negra, by Cristiane Sobral, in order to identify the
aesthetic and political displacement of her work. To do so, this research will use bibliographical
readings and content analysis to trace the innumerable functions given to literature, especially poetry,
ranging from the appearance of black literature and its characteristics to finally presenting the
existing displacements in the work mentioned above. The main base will be bibliographies inserted
in the axis of Literature-Afro-Brazilian. In addition, authors related to the literary theory such as
Coelho (1993), Filho (2007) and Todorov (2014) will be consulted, such as Alves (2011), Evaristo
(2005), Souza and Lima (2006), as well as authors related to literary theory such as Coelho (1993),
Filho (2007) and Todorov (2014).
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INTRODUÇÃO

Durante toda a Antiguidade Clássica, a poesia foi dividida em lírica e épica, classificação que
perdurou até o século XVIII quando surgiu o Romantismo – que, por sua vez, foi a causa central da
decaída do racionalismo clássico e das formas rígidas de produzir poesias, dando lugar à liberdade de
expressão do indivíduo e à sua forma de fazer arte. No período romântico, também houve o
desparecimento da poesia épica, substituída pelo romance, como conhecemos nos dias atuais.

No entanto, a forma de produzir com base em temáticas que valorizassem o próprio íntimo
permaneceu até o século XX, momento em que surgiram diversos novos movimentos, tais como o
Futurismo, Dadaísmo e Surrealismo. Nesse período, ainda aconteceu a ruptura com o verso
metrificado, o que influenciou, nas décadas subsequentes, a produção de poesia livre das regras
formais, as quais eram obedecidas pelos poetas antecessores. Neste novo contexto, também
prevaleceu a valorização temática que, no Brasil, difundiu o tratamento de aspectos relacionados aos
índios e aos negros.

Apesar disso, foi somente nas décadas de 20, 30 e 40 que surgiu a “imprensa negra”, no Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a produção literária dessa última acompanhada pelos
escritores modernistas. E, somente em 1970, o movimento Negritude, que surgiu no Caribe, França e
Estados Unidos, ganhou forma, pautando-se na valorização do negro e na denúncia do sistema
escravocrata. Assim, seus criadores se consideravam os porta-vozes dos negros na diáspora.

No Brasil, este movimento levou intelectuais negros a reunirem-se para discutir a situação dos
afrodescendentes na sociedade e nas narrativas. A partir desse momento, passaram a ser produzidas,
pela diáspora, suas próprias narrativas como forma de reconhecer-se como negro, afirmar suas
heranças e exigir da sociedade um lugar de fala no âmbito social, político e literário. Nesse mesmo
período, as vozes femininas negras também passaram a lutar dentro dos movimentos negros por meio
da produção de seus textos, objetivando a desmistificação dos seus corpos e das suas histórias,
contada incansavelmente pela Literatura tradicional.

Diante desses fatos históricos, esta pesquisa busca analisar o deslocamento político existente na
Literatura Negra Brasileira de autoria feminina. Para isso, será necessária a abordagem dos vários
sentidos atribuídos à Literatura durante os séculos, fazendo-se necessário também um estudo acerca
do surgimento da Literatura Negra e suas bases, a fim de que seja possível a observação dos
deslocamentos existentes. Para ratificá-los, será utilizada a poesia Retina Negra, da autora Cristiane
Sobral, a qual faz parte da produção do livro Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz, de mesma
autoria.

Para elaboração do estudo, foram selecionados autores que corroboram as questões apresentadas, tais
como Coelho (1993), Filho (2007), Todorov (2014), os quais tratam da evolução e complexidade da
Literatura, as mudanças de suas formas e funções no decorrer dos séculos. Além desses, subsidiam o
aporte teórico desta pesquisa autores da vertente da Literatura Negra como Alves (2011), que aborda
a questão da produção de obras de mulheres negras na Literatura Negra e suas temáticas, Evaristo
(2011), que trata a representação e a autoapresentação da mulher negra nas narrativas, Souza (2006),
que expõe a questão do surgimento da “Negritude”, dos movimentos literários e do poder de fala do
negro na literatura. No corpus de análise, ainda se insere a poesia Retina Negra, por meio da qual a
autora Cristiane Sobral retrata as vivências da mulher negra na sociedade contemporânea e suas
formas de resistência.

1 DESLOCAMENTO ESTÉTICO NA POESIA NEGRA FEMININA

As produções literárias surgiram da necessidade de o homem se expressar de forma individual ou
coletiva, em uma tentativa de tornar pública uma nova experiência. Por consequência dessas
mudanças lentas e progressivas, as formas e modos de expressão são modificados constantemente,
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assim como aconteceu com os gêneros literários e, de forma particular, com a poesia. A esse
respeito, Coelho (1993) destaca que, na Era Greco-Romana, ela tinha sua forma definida e, em
virtude disso, não permitia discussões sobre o fazer poético.

Nessa direção, vários filósofos e estudiosos se ocuparam em definir esse fazer poético no decorrer
dos séculos. Dentre os que ganharam notoriedade nessa abordagem, os mais citados e,
consequentemente, conhecidos nos estudos sobre Literatura são Aristóteles e Platão, além de seu
aprendiz Horácio. Conforme Filho (2007), Aristóteles em Retórica e Poética adotou a ideia de que a
literatura independe do externo e deve ser tomada a partir de si mesma, visto que ela é autônoma,
sendo que a imitação-mimese presente nela teria a atribuição de conferir valor estético.

Rejeitando a ideia de falsidade ou nocividade da literatura, Aristóteles toma
as obras a partir da descrição de seus constituintes, como já dissemos, e é
deles que ela vai receber seu valor. Para ele, as formas da literatura grega: a
épica e a dramaturgia (tanto no âmbito da tragédia como no âmbito da
comédia) dependiam da mimese, da imitação, e diferenciava cada uma a
partir de três condições: o objeto imitado, o modo como se dava a imitação e
o meio de imitação (FILHO, 2007, p. 61).

Nessa direção, o autor ainda frisa que, em Platão, a poesia - como era chamada a literatura nessa
época - deveria estar comprometida apenas com a verdade, uma vez que, sem ela, não poderia existir
literatura. Na visão do filósofo, a poesia era exclusivamente utilitária.

Desse modo, convencionou-se um ideal de Estado em que tudo nele era orientado pela verdade.
Assim, a poesia que fosse produzida através da imitação deveria ser banida, pois era considerada
falsa e nociva. Entendia-se por poesia imitativa, naquele instante, a que não correspondia a um dos
interesses do Estado. Por esse motivo, a obra realizada por imitação estava comprometida apenas
com o prazer da leitura e ocupava-se “com as formas em contar histórias e recuperar lendas”. Porém,
para o filósofo, a verdadeira poesia deveria contribuir para o caráter positivo do cidadão e expressar
o culto aos deuses e elogios aos heróis e generais, assim, correspondendo aos interesses do Estado.

Como na República tudo deve ser estar organizado a partir da verdade, a
poesia deve se voltar para os hinos aos deuses, e para a homenagem aos
homens de destaque porque assim ela estará prestando um serviço útil e
contribuindo para a formação do caráter do cidadão (FILHO, 2007, p 42).

Nesse sentido, pode-se, por exemplo, apontar Horácio, grande divulgador das ideias Platônicas, para
quem a literatura configurava-se como mecanismo de instrução. Assim como Platão, ele também
atribuía a ela o papel de algo exclusivamente utilitário. Sob essa ótica, o texto deveria ser produzido
com o intuito de transmitir conhecimento e ser exposto de forma “lógica, objetiva e elegante”. Na
carta Epístolas aos Pisões, atribuída a uma família da qual o estudioso foi professor de Literatura,
Horácio descreve como deveria ser o fazer literário.

1- o poeta só deve escolher um assunto que tenha condições de desenvolver;

2- esse assunto deve ser exposto de forma ordenada de tal modo que o leitor
possa compreendê-lo; 4 – os assuntos que vão ser tratados devem passar por
uma seleção para evitar repetição enfadonha e comprometedora da satisfação
durante a leitura; 5 – a linguagem deve ser correta e elegante (FILHO, 2007,
p.50-51).

Desse modo, pode-se considerar que o fazer poético era objetivo e pragmático, visto que o poeta
tinha a liberdade para a escolha do tema sobre o qual gostaria de escrever. Conforme Filho (2007),
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Longino, pensador que surgiu após Horácio, concebeu a ideia de que a literatura deveria ser vista por
meio da perspectiva do sublime. Ao se fazer isso, a dimensão psicológica é elevada, de modo que ela
passa a ser central. Nesse aspecto, este autor passa a ser um dos principais influenciadores acerca da
atribuição de valor indispensável à forma de emocionar, empolgar, enlevar o leitor.

Nessa linha, no século XIX, emergem outros dois importantes pensadores que se alinham ao
pensamento de Platão, a saber Sainte-Beuve e Hipólito Taine. Sob essa concepção, Filho (2007)
destaca que o pensamento de Sainte segundo o qual, para se conhecer uma obra, era necessário
primeiro que conhecer o autor. Já em Taine havia a consideração de que a questão das circunstâncias
pessoais do autor, tais como o local em que vive e a raça, deveriam ser levados em conta.

Com o passar do tempo, a tendência de estudos humanistas retomou a ideia horaciana, voltando-se à
ideia de valorização do culto à verdade e ao belo, sendo que é através da primeira que se atinge a
segunda. Nesse sentido, estabeleceu-se nessa linha a associação desses dois fatores como maneira de
a poesia poder ser identificada como completa.

A partir do Renascimento, pede-se à poesia que seja bela, mas a própria
beleza se define pela verdade e sua contribuição ao bem. É fácil nos lembrar
dos versos de Boileau: Nada é mais belo do que o verdadeiro, apenas o
verdadeiro é amável. Essas fórmulas são indubitavelmente percebidas como
insuficientes, mas, em vez de rejeitá-las, nos contentamos em acomodá-las às
circunstâncias (TODOROV, 2014, p.46).

Continuando com o pensamento do autor supracitado, durante o século XVII e XVIII, essa tendência
do culto ao belo e à verdade foi rompida com a sacralização da arte, ideia por meio da qual o artista
passa a ser equiparado a um deus enquanto criador de suas obras artísticas. Porém, essa concepção
tornou-se mais restrita à visão de antigos filósofos, tendo em vista que a função da poesia seria,
sobretudo, de produzir beleza, a fim de representar a ideia de divindade.

Essa concepção, para além das produções literárias, refletiu, ainda, na produção de obras artísticas,
por intermédio da designação de locais específicos, como galerias, para contemplação apenas do
valor estético. Nessa perspectiva, orientava-se que os artistas produzissem obras que visassem a essa
finalidade.

A hierarquia entre sentido e beleza se inverte: o que era desejável (a
qualidade de execução) torna-se necessário; o que era necessário (a referência
teológica ou mitológica) passa a ser meramente facultativo. A ponto de o
cimácio do museu ou da galeria se tornar o que transforma um objeto
qualquer em obra de arte: para que seja disparada a percepção estética, basta
que o objeto seja exposto num desses lugares (TODOROV, 2014, p. 51-52).

Nessa conjuntura, a ligação da arte com o mundo se associou aos ideais iluministas, sendo que os
artistas passaram a refletir e produzir em suas obras a verdade do mundo em direção à sabedoria do
homem. Desde então, tornou-se marca dessas produções a mobilização do espírito unida à percepção
e à forma estética, levando-se em consideração, também, a verossimilhança. Acerca desses traços,
Todorov (2014) dispõe que a estética iluminista foi capaz de alcançar o equilíbrio entre a beleza da
obra e a relação dela com o “real”, de modo que uma não se sobrepusesse à outra. Nesse sentido, a
conexão das suas características ajuda a conhecer e compreender o “mundo”.

O rompimento definitivo com a estética iluminista ocorreu com o surgimento do movimento de
Vanguarda, em virtude de este exigir a separação da obra com o mundo exterior, o que pode ser
identificado, por exemplo, no movimento futurista, o qual idealizava o esquecimento do mundo
material, respeitando a própria lei da arte.

Com isso, a explosão dos movimentos vanguardistas dos “ismos” influenciou o surgimento de uma
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literatura voltada totalmente ao oposto da que era vista até o momento. Esse processo revela-se muito
importante, pois, de acordo com Fonseca apud Souza e Lima (2006), foi através do movimento
modernista, da significação dos elementos étnicos primitivos e de temas ligados a africanidade que
surgiram as primeiras divulgações das manifestações da Literatura Negra, apesar de a temática
indígena ter recebido mais destaque. A despeito disso, há registros de literaturas cujos temas eram os
negros e produzidas por autores negros datadas ainda do século XIX, embora tenham permanecido
na invisibilidade, tais como Maria Firmina dos Reis e Luiz Gama.

Ainda de acordo com a autora, em 1931 intelectuais negros se reuniram para discutir a posição do
negro na sociedade, resultando em movimentos como a “Frente Negra Brasileira” e em fundações de
jornais como a “Voz da Raça”, este fechado em 1964 com o surgimento do “Estado Novo”. Em
consequência de sucessivas repressões, somente em 1980 a voz do negro voltou a ser ganhar espaço
na literatura nacional por meio de suas próprias narrativas, dando forma a Literatura Negra brasileira.

Para Duarte (2017), a literatura negra ainda passa por um período de construção e, nesse processo,
alguns traços discursivos são afetos a ela na consolidação de uma Literatura Afro-Brasileira. Nessa
relação, pode-se destacar a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público leitor. Com
base nesses pontos, utilizaremos esses traços por meio dos quais deve ser analisada a obra literária de
cunho de autoafirmação do negro para verificar os deslocamentos estéticos na poesia Retina Negra,
de Cristiane Sobral.

Antes, é necessário enfatizar que a análise de diversas obras permitiu-nos identificar que a literatura
Afro-Brasileira usa como temática o próprio negro em situação de denúncia da escravidão e suas
heranças ou aborda temas contemporâneos que retratam a situação do negro na sociedade atual.

Retina Negra

Sou preta fujona
Recuso diariamente o espelho

Que tenta me massacrar por dentro
Que tenta me iludir com mentiras brancas
Que tenta me descolorir com os seus feixes de luz

Sou preta fujona
Preparada para enfrentar o sistema
Empino o black sem problema
Invado a cena

Sou preta fujona
Defendo um escurecimento necessário
Tiro qualquer racista do armário
Enfio o pé na porta e entro

Nesta poesia, de Cristiane Sobral, foi encontrada a temática sobre a mulher negra contemporânea e
sua condição na sociedade, em uma espécie de denúncia de racismo recorrente e de afirmação da luta
para manter sua identidade negra. Sob essa perspectiva, cabe compreender, antes de aprofundar a
análise sobre a poesia, como o tratamento relacionado a esse tema costumeiramente se faz presente
nas de cunho afro-brasileiro.

No que se refere à autoria, ainda se discute muito, no âmbito da Literatura Afro-Brasileira, se deve
ser considerado pertencente ao gênero afro-brasileiro apenas as provenientes de autores negros ou
afrodescendentes. Mas, segundo Duarte (2017), é relevante considerar, sobretudo, que a Literatura é
discursividade. Nesse ponto, a cor da pele se volta mais na abordagem textual da narrativa coletiva
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ou individual.

Seguindo o pensamento do autor, é relevante considerar os aspectos concernentes à biografia da
autora de poesia Retina Negra, Cristiane Sobral, que foi a primeira mulher negra formada no curso
de teatro pela Universidade de Brasília, em 1999, além de ser professora e atriz. Sendo assim, neste
texto poético há, também, o ponto de vista envolto à outra configuração citada pelo autor
supracitado, que se trata da visão de que mulher negra deixa de ser apenas uma análise externa e,
muitas vezes, superficial da situação para ser o ponto central. Assim, Sobral usa-se desta poesia para
retratar sua experiência como negra na sociedade e o tratamento recebido enquanto indivíduo,
refletindo o modo como ela se percebe dentro dessa esfera.

Nesse sentido, tendo a linguagem o objetivo de estabelecer a comunicação, despertar e cativar o
leitor, ela assume a postura que vá ao encontro dessas características com base no tema a ser tratado.
Por outro lado, quando seu significado se relaciona ao poder, ela não é utilizada de forma inocente,
uma vez que existe o intuito da denúncia e da conscientização, bem como o de empregar novos
significados às palavras que eram utilizadas de forma pejorativa na produção literária para agredir e
rebaixar o povo negro, transmitindo ao leitor inverdades.

Na poesia de Sobral as palavras “preta” e “fujona” ganham significados diferentes aos de uso
habitual que era dado pela literatura “eurocêntrica”. Nesta, as palavras eram usadas para estereotipar
a mulher negra, sendo os seus sentidos pejorativos, mas, na de Cristiane, ela assume a significação de
valorização da cor e da mulher, a qual se evidencia como alguém que luta contra as amarras que se
voltam tanto ao negro quanto à mulher.

A repetição das palavras sugere um sentido de reconhecimento e aceitação de seu passado histórico
escravista, no entanto, isso ocorre por meio da inconformidade diante da submissão, ao mesmo em
que assume o caráter de resistência, o mesmo ocorre com a palavra Black, utilizada para denominar o
estilo de cabelo usado pelo povo afrodescendente, valorizando e elevando suas origens e suas
características, que sempre foram descriminados no meio social.

No que tange ao público, Duarte (2017) aponta que, na Literatura Afro-brasileira, tem como
leitor-alvo o público negro, pois tal literatura tem compromisso, principalmente, com a construção e
renovação da autoestima do povo afrodescendente. A poesia em análise, nessa ótica, assume o papel
de influenciar estes leitores a se reconhecerem tais como são, demonstrando-os as razões pelas quais
devem se orgulhar de serem negros.

Percebe-se, assim, que a estética da Literatura Negra se dissocia da da Literatura tradicional, a qual
tinha seu compromisso com o belo ou com o dever de instruir ou com as duas características no
mesmo momento. A Literatura Afro-brasileira, diferentemente, tem uma ideologia de resgate,
construção e afirmação da história do povo negro. Além disso, volta-se à difusão de um sujeito com
poder de fala, o qual sempre tinha sido negado dentro da sociedade. A partir de Retina Negra se nota
não só essas características como também o compromisso de construir a sua estética e seu
deslocamento dentro da Literatura.

2 DESLOCAMENTO POLÍTICO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA

As ideologias políticas dos grupos dominantes por muito tempo suprimiram a consolidação de
literatura que valorizasse o negro, de modo que a representatividade intelectual dessa linha literária
foi tardia em grande parte do mundo. Para se ter ideia, um dos principais movimentos ligados a essa
corrente surgiu através do movimento Negritude, somente em 1930, na França. Os primeiros
representantes foram três estudantes latino-americanos da colônia francesa de Martinica, a saber
Jules Monerot , Etíenne Léro e René Menil.

Conforme Carneiro (2016), eles acreditavam que o conflito racial poderia ser ultrapassado por meio
da luta de classe. Em razão disso, publicaram suas poesias na revista Légitime Défene e, no entanto,
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o envolvimento com os movimentos surrealistas e ligados ao comunismo francês comprometeram a
expressividade significativa da Negritude.

Anos mais tarde, o movimento Negritude, que tinha sua essência pautada na política, ressurgiu como
movimento cultural e literário. Nessa nova acepção, ele teve como instrumento publicação de seus
textos a revista L’Etudiant Noir, dirigida por três estudantes universalistas, a saber Léopold Sédar
Senghor, Léon Damas e Aíme Césarie. A importância deles se revela em razão de o primeiro ser
amplamente citado pelos seus estudos teóricos e o último, por ter recebido a atribuição de ser o
idealizador da palavra “negritude”.

Nesse aspecto, por intermédio do movimento Negritude, a literatura alinhada à valorização deste
grupo ganhou notoriedade, uma vez que o objetivo dos idealizadores era fomentar o reconhecimento
e pertencimento do negro em si próprio, por meio da valorização de sua origem e das suas
experiências. Assim, houve um direcionamento para o afloramento da consciência individual e
coletiva perante sua posição na sociedade.

Assim, permitia-se que as “vozes negras” fossem transpostas a outro patamar que não o de sujeitos
sem espaço desde o tempo da escravidão, além de romper com a contação de sua história a partir da
visão exclusiva do “outro”. Nesse momento, o negro passa a exigir seu direito de ser o próprio
narrador.

Portanto, a negritude nasce como afirmação de uma presença, de uma cultura
e uma civilização, cujas virtualidades e potencialidades o homem branco
desconhecia ou fingia desconhecer. Começava assim, através da “Negritude”,
a conscientização do negro face às injustiças e humilhações que o vitimaram;
o negro passa a conquista de um espaço de congregação de todos os negros
oprimidos, em redor de um mesmo ideal de combate à opressão
(CARNEIRO, 2016, p. 80-81).

Nessa direção, pode-se apontar que a maior expressão da negritude ocorreu, principalmente, porque,
na poesia lírica, Senghor, Damas e Césarie foram os precursores dessa regressão às origens.
Conforme ainda enfatiza o autor, nos Estados Unidos, a poesia teve sua gênese depois da I Guerra
Mundial, podendo tal surgimento ser considerado revolucionário. Como representante significativo,
há o poeta Langston Hughes.

Realmente, depois da I Guerra Mundial, desabrocha os U.S.A, de forma que
podemos considerar esteticamente revolucionária, toda uma poesia lírica
negra, ostensivamente primitiva, de um primitivismo consciente e optado,
enquadrada no grande movimento étnico-cultural (CARNEIRO, 2016,
p.76-77).

Ainda, quando se faz análises literárias, pode-se identificar várias semelhanças da Literatura Negra
que surgiu nos Estados Unidos com características do Renascimento e do Romantismo, mais com
este último pelo fato do uso de gírias através de uma literatura simultaneamente folclorista e
esteticamente elevada. Na América, houve ainda a difusão da literatura de valorização do negro no
Haiti, através dos contos Vudu e, em Cuba, por meio da grande produção da poesia no Negrismo,
tendo como maior representante Nicolas Guillén.

Segundo Nazareth apud Souza e Lima (2006), no Brasil, ainda no século XIX são encontrados
alguns autores que falavam sobre o negro e relatavam sua vida na sociedade brasileira, como é o caso
de Luiz da Gama e Castro Alves. Porém, somente nas décadas de 20, 30 e 40, nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, que surgiu a chamada “imprensa negra”, constituindo maior
visibilidade às produções de intelectuais negros. Uma das primeiras publicações citadas desse
período foi a Leite de Crioulo. Com ela, perceberam-se várias reflexões sobre a presença do negro na
sociedade brasileira.
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Historicamente, outros acontecimentos também contribuíram, significativamente, para essa reflexão
e discussão da condição do negro no Brasil. Nesse aspecto, pode-se citar os congressos e os
movimentos negros, além das conferências realizadas em Recife no ano de 1934 e na Bahia em 1937.
Movimentos como a Frente Negra Brasileira serviram como estímulo de inserção nos currículos
educacionais temas concernentes à educação do negro no Brasil. Surgiu também, nesse período, a
Voz da Raça, que tinha sua produção voltada para a população negra e a conscientização e ajuda no
combate ao racismo.

No entanto, conforme Silva (2008), só em 1980 o negro passou a ter voz, de forma concreta, no
cenário da Literatura, através dos Cadernos Negros, revista responsável pela publicação de
produções de autores negros ou com temáticas negras, que surgiu em 1978, sendo que, em 1983, ela
começou a ser produzida e organizada pelo Quilombhoje.

A despeito disso, Assis (2005) evidencia que a trajetória da Literatura Brasileira é marcada por um
apagamento das produções de autoria de intelectuais negros, muitas dessas obras foram esquecidas
nas prateleiras ou em outros casos nem mesmo sendo divulgada. São apontadas algumas questões
para essas situações, como a escravidão e o “branqueamento”, apontado, também, como responsáveis
pelo apagamento etnocêntrico dos autores.

Pode-se inferir, a partir disso, que essa manipulação do fazer literário estava focada em criar, na
mente dos indivíduos, uma sociedade idealizada tal qual era desejada pela elite de intelectuais. Mas,
segundo Souza (2004), como forma de intervir no sistema de representação, os intelectuais negros se
organizaram e procuraram estratégias para se inserirem no meio social e cultural. Foi através das
produções desses intelectuais que as vozes do povo negro foram visibilizadas.

Escritores como Luis Gama e Maria Firmina dos Reis, jornalistas e
intelectuais como José do Patrocinio, ilustram algumas das estratégias que
ficaram registradas em jornais, livros e revistas e foram utilizadas por esses e
outros afrodescendentes como fito de se apossar do sistema de representação,
construir suas imagens indentitárias e participar da vida política e cultural da
nação da qual se sentiam parte (SOUZA, 2004, p.279).

Ainda de acordo com a autora supracitada, a busca por representatividade no meio literário, por parte
dos povos marginalizados, dentre eles os afrodescendentes e mulheres, ganhou notoriedade devido à
percepção de haver o predomínio de uma literatura forjada e centralizada que se ocupava em tratar
das belezas naturais e suas riquezas, bem como da homogeneização e uniformização de seus
habitantes, sucumbindo e, consequentemente, deixando no anonimato, a população diversificada de
forma étnica e social.

Quando os descreviam, era com objetivo de determinar papeis hierárquicos em que eles eram
inferiorizados ou culpá-los pelo atraso do país. O povo negro, além dessas representações citadas,
também foi usado, literariamente, de modo objetificado, animalizado e erotizado, este último papel
era empregado, principalmente, às mulheres negras.

Foi por intermédio dessa ânsia pela autorrepresentação, pela quebra dos paradigmas impostos pela
sociedade e literatura tradicional que o negro intelectual lutou, através dos movimentos
afro-brasileiros, por um poder de fala. Assim, fazia-se necessário a inserção dessa linha de
pensamento literária representativa em uma sociedade que o descriminava, negava ou culpava-os.

Mas essa superação ainda não foi totalmente concretizada, porém os resultados que foram
conquistados deram-se por conta de uma intervenção no sistema de representação, de uma posição de
protagonista da própria história, do reconhecimento e aceitação da própria origem, incessantemente
negada pela sociedade e pelo próprio negro - devido a um processo de alienação - da desmistificação
de seus corpos. Assim, é que o negro passou a se tornar presente no sistema literário, através da
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Literatura Negra Brasileira.

Muitos dos traços que continuam a legitimar preconceitos em relação à cor da
pele, feições do rosto, tipo de cabelo e uma gama infindável de características
utilizadas para desqualificar ou desmerecer pessoas, têm origem na sociedade
escravocrata... Mas há uma questão que é preciso registrar: são esses mesmos
traços do corpo negro que, aos poucos, foram sendo assumidos como
significantes de outro padrão estético e de uma política de elevações da
autoestima dos afrodescendentes (FONSECA apud SOUZA E LIMA, 2006,
p.35).

Assim, o que antes era utilizado na literatura tradicional para abordar de forma pejorativa aspectos
relacionados ao negro tornou-se fonte para a valorização nas produções literárias de cunho
afirmativo. De acordo com Alves (2011), a mulher negra brasileira tem um longo percurso de
invisibilização tanto na vida social quando na literatura.

Com isso, em virtude da luta por melhores condições de vida, a presença dentro da sociedade é
realizada antes mesmo dos agitos do feminismo despontarem no cenário social, mas, pelo fato do
silenciamento imposto pela elite brasileira, não foi respeitado plenamente seu papel como individuo,
de “dona do lar”, militante e mãe, até a chegada dos movimentos intelectuais negros.

Há tempos que a mulher negra realizava a dupla jornada, acumulava os
afazeres de sua própria casa e prole e se engajava em movimentos populares,
tais quais das “panelas vazias”, “creches”, “saúde” e outros. Uma vida
desconhecida e ou desconsiderada no contexto “do lar” onde exerciam seus
trabalhos domésticos, de onde, mormente seriam gerados não só os discursos
feministas, como também os textos literários (ALVES, 2011, p.185).

A ausência de reconhecimento da mulher negra como individuo capaz de participar ativamente de
uma sociedade era estendido ao cenário da produção literária, por meio do qual o corpo negro
feminino é objetificado, animalizado e erotizado, satisfazendo a imaginação de um fazer literário
falocêntrico e a conservação dos ideais escravocratas.

Essa caracterização da mulher negra nas narrativas também pode ser interpretada como forma de
silenciamento do ser humano pelo fato de ser diferente do que foi estabelecido pela sociedade como
regra. A respeito disso, Machado (2012) dispõe que, por ser diferente e visto como oposto, esse
indivíduo não teria direito a exercer o poder de fala.

Mas, através da Literatura Negra Brasileira, as intelectuais negras conseguiram expressar suas – e de
outras mulheres negras – histórias, angustias, dores e formas de resistência, negando o papel do ser
erótico, animalizado ou subserviente encrustado na literatura tradicional.

Ser mulher e escritora no Brasil é romper com o silêncio, a “não-fala” e
transpor os espaços que definem procederes e funções preestabelecidas. Ser
mulher escritora no Brasil é ultrapassar os limites “do lar”, onde a mulher foi
confinada, como propósito de proteção do contato (contágio) externo. Ser
mulher escritora no Brasil é também dispensar a mediação do desejo
delegado e exercida em última instância pelo homem investido do poder
“falocrático” (ALVES, 2011, p.183).

Sendo assim, a mulher negra, como individuo estabelecido em si mesmo e nas suas origens, passa a
se descrever e a descrever o povo negro a partir do seu ponto de vista. Tomou para si o poder de fala
e ocupou o lugar na história, espaço onde até então ela era invisibilizada, assumindo uma postura de
luta contra as injustiças e abusos que sofreu na sociedade.
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Pode-se dizer que o fazer literário das mulheres negras, para além de um
sentido estético, busca semantizar um outro movimento, ou melhor, se
inscreve no movimento a que abriga todas as nossas lutas. Toma-se o lugar
da escrita como direito assim como se toma lugar da vida. (EVARISTO,
2005, p.54)

Dessa forma, na poesia de Cristiane Sobral traz nos versos de sua poesia Retina Negra a temática da
mulher negra contemporânea e suas experiências na sociedade. De início, o título nos remete à
visibilização da cor negra de maneira valorizada, sendo que, por muitos séculos, tratou-se dela com o
intuito de reprimir, valorizando-se a cultura do “branqueamento”. Deste modo, a autora deixa
impresso já no título o fato de ver-se e aceitar-se negra.

Na primeira estrofe, há uma negação à estereotipação do corpo negro, repetidas muitas vezes pelas
produções literárias a ponto de alienar o próprio negro, fazendo-o negar as raízes e cor da pele. O
“branqueamento”, expresso no verso Que tenta me descolorir com seus feixes de luz, demonstra a
tentativa costumeira em fazer com que os negros adiram ao padrão de beleza branco, sucumbindo o
que pertence a si. De acordo com Nazareth apud Souza e Lima (2006), “na maneira de lidar com a
nossa representação enquanto povo, nos enxergamos como um país “moreno”, “mestiço”.

Sou preta fujona
Recuso diariamente o espelho
Que tenta me massacrar por dentro
Que tenta me iludir com mentiras brancas
Que tenta me descolorir com os seus feixes de luz

Já na segunda estrofe a autora traz o enfrentamento do sistema social contra a descriminalização das
suas raízes. Assim, ela se utiliza da estratégia de usar da repetição, no início de todas as estrofes do
poema, de que é “preta fujona”, dando o sentido de afirmação do seu antepassado escravizado pelo
trecho, admitindo sua ancestralidade e suas características afrodescendentes, como o cabelo black
power. Pode-se interpretar, ainda, no sentido de que ela vai de encontro ao que o padrão busca que
siga. Negado por alguns afrodescendentes e discriminados por parte da sociedade, a autora envolve
os traços negros no sentido de força e representatividade diante da exclusão social.

Sou preta fujona
Preparada para enfrentar o sistema
Empino o black sem problema
Invado a cena

Na terceira e última estrofe, o eu lírico revela a necessidade de aceitar e assumir-se negra/negro
dentro de uma sociedade racista. Assumir-se nessa condição passa a ser uma questão de ideologia,
resistência e combate ao racismo, como foi trazido nos primeiros anos pelos movimentos negros.
Essa afirmação leva ao reconhecimento do passado negado ou deturpado, o qual foi contado, por
décadas, pela visão do “outro”. A estrofe, também, nos remete à questão da raiva que, de acordo com
Machado (2012), é um tipo de energia motivadora, a qual incentivando a produção escrita. Na
poesia, portanto, ela se apresenta como “escrita de resistência”.

Sou preta fujona
Defendo um escurecimento necessário
Tiro qualquer racista do armário
Enfio o pé na porta e entro.

Com base nessa análise, a autora apresenta uma outra face para o estabelecimento do papel da
mulher negra, de modo faz do cotidiano desta uma questão temática de suas poesias, apresentando,
do seu ponto de vista e de seu lugar como mulher negra, as vivências e experiências. Sendo assim, a
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autora trata a partir da ótica de superação de um passado negligenciado pela sociedade. Além de
trazer à tona a consciência de ser negra, passando a exigir seu lugar de existência e de protagonista
da própria história, deixando de lado a subserviência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo histórico marcado pelo tratamento pejorativo dos negros na literatura influenciou os
intelectuais negros ou os que se identificam com estes a reescreverem as páginas contadas sobre si,
uma vez que as anteriores careciam de verossimilhança e eram usadas para difundir uma
discriminação patrocinada pela elite dominante. Esta luta ocorreu, sobretudo, por meio dos
movimentos negros, através dos quais passou-se a reivindicar o poder de escrita e fala.

Assim, é por meio desses movimentos que as verdadeiras histórias começam a surgir e,
consequentemente, revelam à sociedade um passado de marginalização que urgia a superação, sob
pena de continuar sendo representados, literariamente, de forma injusta e cruel e terem seus corpos
descritos de maneira erotizada, propagando a ideia de que os negros eram mero objetos sexuais.

A poesia Retina Negra, de Cristiane Sobral, evidencia a fuga das mulheres negras em busca do pleno
direito de ser independente e, principalmente, não se envergonhar de seus traços étnicos e físicos,
tendo em vista que são por meio destes que elas podem se reconhecer e construir narrativas
afirmativas sobre si. Dessa forma, a produção da Literatura Negra Feminina contribui para trazer luz
à questão do sistema escravocrata, às reflexões sobre a mulher negra na sociedade contemporânea e
sua invisibilização, além dos aspectos de autovalorização, resistência e rebeldia diante desse sistema.

Sob essa perspectiva, Sobral apoderou-se do mesmo sistema simbólico que foi utilizado para
estigmatizar o corpo negro feminino na Literatura tradicional para reescrever, de forma real, a
história da mulher negra e imprimi-la na sociedade contemporânea, tornando-a, ainda, um
instrumento de reivindicação e conscientização do lugar da mulher negra na sociedade, que havia
sido negado por séculos.
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