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“Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal 

Por menos de um real, minha chance era pouca 

Mas se eu fosse aquele moleque de touca 

Que engatilha e enfia o cano dentro da sua boca 

De quebrada, sem roupa, você e sua mina 

Um dois, nem me viu já sumi na neblina, 

Mas não... 

Permaneço vivo, prossigo a mística  

Vinte e sete ano contrariando a estatística. ” 

 

(Racionais MC’s – Cap. 4, Vers. 3) 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma reflexão sobre as possibilidades estéticas da 

literatura periférica a partir da análise dos livros Crónica de una libertad condicional, 

de César González e Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz, buscando compreender as 

aproximações e distanciamentos entre ambas as obras e de que forma elas se encaixam 

dentro da literatura de periferia, no Brasil e na Argentina. Para tal, foram discutidas 

algumas perspectivas da análise literária e da representação da subalternidade na 

literatura, bem como os aspectos linguísticos e temáticos presentes nos livros; partindo 

assim da compreensão de que essa nova literatura surgida nos bairros periféricos, 

representa uma ruptura do modelo extremamente elitizado da cultura letrada. As 

moradoras e moradores das favelas e villas encontraram na literatura periférica uma 

forma de representar a si e ao mundo sob uma outra perspectiva. Vaz e González partem 

da experiência concreta de moradores de bairros pobres e oferecem um olhar interno 

sobre essa realidade. Os livros analisados neste trabalho representam uma pequena parte 

da literatura periférica, mas podem exemplificar a ideia de que, apesar de apresentarem 

características estéticas distintas, os autores são conectados por uma ética comum e por 

uma percepção da arte como ferramenta de transformação individual e coletiva. A 

dissertação pretende, assim, contribuir para a ampliação dos estudos sobre literatura das 

margens e a emergência das vozes subalternas na América Latina.  

 

Palavras-chave: Literatura marginal; literatura periférica; literatura de resistência; 

César González; Sérgio Vaz.  
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Resumen: Este trabajo presenta una reflexión sobre las posibilidades estéticas de la 

literatura periférica a partir del análisis de los libros Crónica de una libertad 

condicional, de César González y Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz, buscando 

comprender las aproximaciones y distanciamientos entre las dos obras y de que forma 

encajan dentro de la literatura de periferia en Brasil y Argentina. Para ello, se 

discutieron algunas perspectivas del análisis literario y de la representación de la 

subalternidad en la literatura, así como los aspectos lingüísticos y temáticos presentes 

en los libros. A partir de la comprensión de que esta nueva literatura que surge de los 

barrios periféricos representa una ruptura del modelo extremadamente elitizado de la 

cultura letrada. Los moradores de las favelas y villas encontraron en la literatura 

periférica una forma de representar a sí y al mundo desde otra perspectiva. Vaz y 

González parten de la experiencia concreta de moradores de barrios pobres y ofrecen 

una mirada interna sobre esa realidad. Los libros analizados en este trabajo representan 

una pequeña parte de la literatura periférica, pero pueden ejemplificar la idea de que a 

pesar de presentar características estéticas distintas, los autores están conectados por 

una ética común, por una percepción del arte como herramienta de transformación 

individual y colectiva. La disertación pretende, así, contribuir a la ampliación de los 

estudios sobre literatura de los márgenes y la emergencia de las voces subalternas en 

Latinoamerica. 

 

Palavras-chave: Literatura marginal; literatura periférica; literatura de resistência; 

César González; Sérgio Vaz.  
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Abstract: This work presents a reflection on the aesthetic possibilities of the peripheral 

literature from the analysis of the books Crónica de una libertad condicional, by César 

González and Colecionador de Pedras, by Sérgio Vaz, seeking to understand the 

approximations and distances between both works and in what way they fit within the 

periphery literature in Brazil and Argentina. For this, some perspectives of the literary 

analysis and the representation of subalternity in the literature, as well as the linguistic 

and thematic aspects present in the books were discussed; starting from the 

understanding that this new literature emerged in the peripheral neighborhoods, 

represents a rupture of the extremely elitist model of literate culture. The residents of 

favelas and villas have found in peripheral literature a way of representing themselves 

and the world from another perspective. Vaz and González depart from the concrete 

experience of residents of poor neighborhoods and offer an internal look at this reality. 

The books analyzed in this paper represent a small part of the peripheral literature, but 

may exemplify the idea that, despite presenting distinct aesthetic characteristics, the 

authors are connected by a common ethic and by a perception of art as a tool for 

individual and collective transformation. The dissertation aims, therefore, to contribute 

to the expansion of studies on margin literature and the emergence of subaltern voices in 

Latin America. 

 

Keywords: Marginal literature; peripheral literature; resistance literature; César 

González; Sérgio Vaz. 
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Introdução: 

 

O estudo de literaturas que retratam representações da marginalidade não é, 

necessariamente, uma novidade em âmbito acadêmico. Obras canônicas como Os 

Miseráveis (1862), de Victor Hugo, ou Germinal (1885) de Émile Zola (dentre 

inúmeras outras) renderam, e ainda rendem, importantes estudos teóricos em 

universidades de todo o mundo. Em se tratando de obras brasileiras, a busca por uma 

análise aprofundada dos moradores d’O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, ou dos 

meninos do trapiche na obra Capitães da areia (1937), de Jorge Amado, têm envolvido 

muitos estudiosos da área de literatura. 

Para além do cânone literário, obras produzidas por escritores marginalizados, 

lato sensu, têm ganhado relevância na última década. Autores como Carolina Maria de 

Jesus, João Antônio e Solano Trindade recebem destaque, e são (re)descobertos pela 

crítica que busca por refletir sobre os conceitos de subalternidade e representação na 

literatura da margem. Recentemente, com o sucesso editorial de autores periféricos, 

surgem, felizmente, análises sobre movimentos culturais como a Cooperifa
1
, os saraus 

periféricos, editoras cartoneras
2
 e Slams

3
. Autores como Sérgio Vaz, Ferréz e Paulo 

Lins tornaram-se referências em discussões e trabalhos acadêmicos sobre literatura e 

resistência. 

Novos caminhos parecem se desdobrar na relação periferia/academia, sobretudo 

pela exigência do livro Quarto de despejo (Carolina Maria de Jesus) e do disco 

Sobrevivendo no Inferno (Racionais MC’s) como leituras obrigatórias de vestibulares
4
. 

A arte da periferia, de agora e de antes, já conta com grupos de estudos e antologias 

críticas importantes como o Modos da Margem, organizado pelos professores 

Alexandre Faria, João Camillo Penna e Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, utilizado 

para compor esta dissertação. 

                                                 
1
 Sarau/movimento cultural formado na zona sul de São Paulo, fundado por Sérgio Vaz. 

2
 Refere-se ao movimento de editoras, surgido na Argentina, que utilizam papelão e material reciclável 

para produzir livros com baixo custo, artesanais e com volumes limitados.  
3
 Referem-se aos campeonatos de poesia falada, surgidos em 1980 nos EUA, mas chega ao Brasil 

somente no início do século XXI.  
4
O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus já foi requisitado em diversos vestibulares, entre 

eles da Unicamp, UEPG, Acafe, UENP, UFRGS e Udesc. Recentemente a Unicamp divulgou a lista de 

leitura obrigatória para o vestibular de 2020 incluindo o disco “Sobrevivendo no Inferno” do Racionais 

MC’s entre as obras solicitadas. 
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Seguimos um caminho analítico marcado pela relação entre literatura e 

construção social, ou seja, nos dedicamos à compreensão dos textos e do contexto que 

permitiu o surgimento de autores como César González e Sérgio Vaz. Utilizamos, para 

nossa análise, clássicos da crítica literária como Literatura e Sociedade (CÂNDIDO, 

1980), Literatura e Resistência (BOSI, 2002), bem como o estudo sobre autores 

periféricos de forma geral. Estabelecemos essa linha de análise, na tentativa de 

compreender as estruturas que mantêm indivíduos marginalizados (de modo econômico, 

social e cultural) e como a literatura engendrada nas periferias provoca uma inversão, 

ainda que pequena, nas relações simbólicas. As trilhas abertas por inúmeras 

pesquisadoras e pesquisadores, mesmo em recortes metodológicos e teóricos diferentes, 

servirão como ponto de partida para nossa pesquisa, sobretudo para compreender as 

possibilidades de existência de uma ética que deságua em diferentes estéticas 

periféricas. 

Inicialmente, buscávamos pretensiosamente, levantar o máximo de obras 

produzidas por autoras e autores periféricos na América Latina e traçar um alinhamento 

comum com o intuito de conectar os artistas e suas produções. Esta proposta se mostrou 

demasiadamente extensa e dificultosa, em parte pela heterogeneidade da literatura 

latino-americana (seria necessário um estudo aprofundado do conceito de literatura 

periférica, afinal, há diversos recortes possíveis como a literatura negra, afro-indígena, 

de raízes ancestrais, e incontáveis intersecções) e, sobretudo, pela dificuldade de acesso 

aos livros e textos que, muitas vezes, estão apartados de grandes editoras, produzidos 

por pequenos selos ou de forma artesanal.    

Consequentemente optamos, então, por restringir em duas obras o corpus da 

pesquisa: Crónica de una libertad condicional de César González, e Colecionador de 

Pedras de Sérgio Vaz. A escolha dos autores seguiu um parâmetro mais objetivo: o 

destaque de suas obras como precursoras de um novo modelo estético. Vaz na poesia 

periférica brasileira e González na literatura villera. Analisaremos os textos em uma 

tentativa de estabelecer relações estéticas e/ou estruturais nos escritos dos referidos 

autores. 

O esforço em aproximar as obras desses países está ancorado nos estudos que 

entendem a literatura produzida por indivíduos marginalizados não apenas como um 

fenômeno regional e restrito ao território brasileiro. A Argentina, bem como outros 

países da América Latina, estaria passando pelo mesmo processo de questionamento do 

perfil de artista pequeno burguês que flana pelas classes sociais e as descreve com sua 
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sensibilidade. As moradoras e moradores das Favelas e Villas Miseria 
5
deixam de ser 

então, objetos de estereótipos e romantizações para tornarem-se sujeitos das produções 

artísticas. Essa transformação nos parece ligada, também, ao contexto histórico dos 

países e à tentativa desses indivíduos em narrar as próprias histórias, valorizar sua 

cultura e buscar uma base fidedigna de sua existência. Deste modo, o trabalho de 

pesquisa não pretende encerrar a discussão sobre o que “é” literatura periférica, mas 

apontar caminhos possíveis para análise. 

Tentaremos alinhar nossa análise dos textos ao contexto de produção, seguindo o 

pensamento de Cândido (1980) de que é necessário fundir o texto e o contexto de forma 

dialeticamente íntegra, ou seja, buscaremos compreender as estruturas de desigualdade 

que aproximam cidadãos periféricos e como a ética e as estéticas periféricas se 

organizam nos poemas analisados. Alguns referenciais teóricos nos pareceram 

necessários para o prosseguimento das análises. Isto posto, começaremos o trabalho 

com uma pequena discussão sobre literatura e sociedade, refletindo sobre o estudo 

sociológico da literatura, suas problematizações e alternativas. 

Refletimos sobre alguns processos históricos que transformaram a lógica de 

exclusão e permitiram a existência dessa arte de marginalizados, que deixam a posição 

de objetos de estudo para tornarem-se sujeitos da própria história, tanto pela 

autorrepresentação manifestada a partir das literaturas de periferia, quanto com o 

recente acesso às universidades por jovens das classes mais baixas ou produções 

intelectuais e culturais em outros segmentos da sociedade. As novas leituras concebidas 

por indivíduos oriundos das margens permitem uma reflexão sobre si e os outros, e 

oferece a seus leitores (periféricos ou não) novas concepções sobre a população 

subalterna. 

A teórica indiana Spivak em Pode o subalterno falar? (2010) aponta reflexões 

relevantes quanto à representação de indivíduos marginalizados nas relações de poder 

inseridas na realidade macrológica do capitalismo. A autora ainda nos revela caminhos 

para compreender a heterogeneidade da voz subalterna e os perigos da massificação (ou 

homogeneização) das categorias sociais. Assim, no primeiro capítulo discutiremos, 

brevemente, a relação entre a academia e as classes populares, no intuito de entender a 

função do intelectual no processo de fala das classes subalternas. 

                                                 
5
 Expressão utilizada na Argentina para denominar as favelas. 
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Na segunda parte discorreremos sobre a denominação de “literatura marginal”, 

“literatura periférica” e suas ramificações, visto que esse caminho estético é 

relativamente novo (ao menos no sentido abordado pela pesquisa), e, por isso, oferece 

diferentes interpretações. Neste sentido, procuramos diferenciar os grupos intitulados 

sob este epíteto. Quando nos referimos à marginalidade recorremos ao sentido 

abrangente do termo, não apenas à margem do mercado editorial, bem como à margem 

das cidades; do acesso aos bens culturais e econômicos; até à margem da lei, em alguns 

casos. Embora existam traços comuns com a literatura produzida pelos autores da 

chamada “Geração mimeógrafo”, a literatura marginal/ periférica do século XXI 

carrega consigo características marcadas pela exclusão social, pela criminalidade e pelo 

silenciamento histórico das culturas ancestrais, portanto, alguns artistas usam a 

denominação “periférica”
6
 ou “villera”

7
, pois acreditam que a nomenclatura descreva 

de forma mais adequada sobre sua origem social, bem como as referências que os 

cercam e que estão impressas em suas obras. 

  Buscaremos, similarmente, discutir sobre alguns nomes importantes para a 

história da literatura da margem com forte influência na obra de diversos autores 

periféricos, principalmente brasileiros, mas que não compõem o corpus deste trabalho, 

visto que Lima Barreto, Carolina de Jesus, entre outros, são figuras importantes para a 

representatividade dos subalternos na literatura; assim como o hip hop, o rap, o graffiti, 

eles são parte da construção de identidades periféricas. 

Ademais, na segunda parte, elaboramos uma breve biografia dos autores 

enfocados nesta pesquisa, buscando compreender os caminhos percorridos e como a 

construção social influencia ou não nos projetos literários de ambos. Traçaremos o 

perfil artístico de César González e Sérgio Vaz, ou seja, examinaremos, em entrevistas 

e artigos, características que apontem a construção de uma ética comum, sobretudo 

relacionada à construção de uma arte periférica. Falaremos um pouco sobre a 

                                                 
6
 Sérgio Vaz elaborou o Manifesto da literatura periférica para o evento que chamou de “Tipo a semana 

de arte moderna” feita pela periferia (VAZ, 2008, p.73 apud NASCIMENTO, 2011), no ano de 2001. 
7
 César González, em entrevista para a plataforma La diaria, se mostra crítico quanto às definições e 

cultura, mas define o que compreender como cultura villera: “El tema de la cultura villera es muy 

complejo, porque antes que nada soy muy crítico del término cultura, y hay que examinar cuáles son los 

valores de la cultura argentina, de la cual la cultura villera es una ramificación, no es un ente aislado. 

Pero hay ciertos elementos que definen a la cultura villera.[...] Creo que eso define la cultura villera, la 

precariedad, la violencia, más allá de lo que entendemos visualmente como violencia, que pueden ser las 

armas, la violência policial;” Disponível em: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/arte-villero/, acesso 

em 22/08/2018, 00:08  

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/5/arte-villero/
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Cooperifa de Vaz, e os trabalhos cinematográficos de González, evidenciando como os 

projetos paralelos podem ser relevantes em suas obras. 

Embora os autores pertençam a lugares diferentes e cada comunidade carregue 

consigo um universo de complexidades e singularidades, buscaremos compreender a 

possibilidade de aproximações entre as estéticas tanto argentina quanto brasileira, 

principalmente relacionadas à violência simbólica e material. Recentemente houve, 

inclusive, movimentações culturais que levaram autores e autoras brasileiros à Buenos 

Aires, com intuito de viabilizar maior aproximação entre as periferias
8
. A tradução de 

alguns livros demonstra igualmente um crescente diálogo entre “culturas de quebrada” 

e a possibilidade de encontrarmos similaridades estéticas nas obras estudadas neste 

trabalho
9
. 

É importante evidenciar que essas reflexões que circundam a análise das obras 

buscam não apenas contribuir para a compreensão das características externas aos 

textos, mas, sobretudo, subsidiar nosso olhar para os recursos estéticos dos poemas. 

Compreender este novo perfil de artista é, também, inferir sentidos às suas produções. 

Assim, dedicaremos a terceira parte do estudo à leitura crítica das obras selecionadas. 

Esta modalidade de leitura dos textos escolhidos para análise buscará estabelecer 

aproximações estéticas e éticas sobre elas. Enfocaremos alguns aspectos que nos 

parecem importantes como linguagem e escolhas temáticas. Nesse capítulo tentaremos 

refletir sobre a existência ou não de similaridades. A partir dos eixos temáticos e da 

análise textual, discutiremos as aproximações e distanciamentos em Crónica de una 

libertad condicional e Colecionador de Pedras. A possibilidade de haver uma ética 

comum entre os autores e obras representaria a construção de um movimento 

estruturado de literatura periférica, que poderia, inclusive, existir também em outros 

contextos da América Latina. 

Por fim, nosso trabalho pretende colaborar para a ampliação dos estudos em 

literatura e periferia, bem como os conceitos de subalternidade em leituras direcionadas 

aos países latino-americanos.  

 

                                                 
8
 A 40ª Feira internacional do livro de Buenos Aires, em 2014, homenageou São Paulo e colocou a 

literatura periférica em lugar de destaque, levando uma delegação de autoras e autores. Lucía Tennina, 

professora e pesquisadora da Universidade de Buenos Aires organizou, em 2015, uma antologia com 

autores periféricos brasileiros, intitulada Sarau pela editora argentina Tinta Limón Ediciones. O livro, 

em espanhol e português conta com nomes como Marco Pezão, Rodrigo Ciríaco, Sergio Vaz, Ferréz, 

entre outros. 
9
 Lucía Tennina traduziu também Manual Prático do ódio, de Ferréz (Editora Corregidor) e Contos 

Negreiros, de Marcelino Freire (Editora Santiago Arcos) 
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PARTE I 

 

1.1 Literatura e sociedade: 

 

O estudo da literatura de periferia nos leva, inevitavelmente, à reflexão sobre a 

relação entre literatura e o contexto socioistórico. Compreendemos que a escolha de 

uma análise mais ou menos sociológica é uma alternativa acadêmica e política. Alguns 

trabalhos sobre literatura periférica se esforçam em compreender como os movimentos 

e agitadores culturais se articulam, subvertem as estruturas de desigualdade e criam 

espaços (físicos e simbólicos) de compartilhamento literário
10

.Pretendemos, neste 

trabalho, aproximar os estudos sobre os movimentos culturais da análise dos livros 

selecionados.  

Compreendemos a importância da literatura como produto engendrado por 

sujeitos marcados por uma realidade social, histórica e econômica específicas. Essa 

construção social é indissociável da produção artística e possibilita experimentações 

estéticas e éticas. Embora seja possível discutir a relativa autonomia do campo literário, 

a compreensão aprofundada da obra passa similarmente pelo conhecimento dos fatores 

externos ao texto, sobretudo, da aproximação das transformações políticas e 

econômicas. 

Com a intenção de refletir sobre essa aproximação, tomemos o exemplo de 

Solano Trindade
11

 e a importância de considerar seu histórico de luta pela cultura afro-

brasileira, em busca de “divulgar a arte popular de baixo para cima e não, como tem 

sido feito, de cima para baixo” (MELLO, 2009, p.65), para compreender a força da sua 

obra poética “assumidamente negra”. É possível encontrar a negritude latente a partir 

da análise estritamente textual de alguns poemas, principalmente pela recorrência de 

palavras derivadas de “negro” e a utilização de termos de origem africana
12

. A 

compreensão dos fatores externos, contudo, pode fornecer informações importantes 

para interpretação dos textos, especialmente se considerarmos o traço étnico do autor e 

sua postura combativa, sopesando a estrutura social brasileira nas décadas de 1920-

                                                 
10

 Os trabalhos de Érica Peçanha do Nascimento e Lucia Tennina (referenciadas nesta dissertação) dão 

um panorama abrangente dos movimentos culturais em que a literatura periférica se fortalece.  
11

  Escritor, poeta, teatrólogo (entre outras tantas ramificações artísticas) pernambucano, radicado na 

cidade de Embu das Artes, ao sul da capital paulista. 
12

 Poemas como: Conversa; Sou negro, Deformação e Olorum Eke, presentes na antologia organizada 

por Zenir Campos Reis de 2008. 
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1940, quando o autor despontou no cenário nacional (inclusive preso pela publicação 

do livro Poemas de uma vida simples). As referências biográficas reforçam alguns 

caminhos interpretativos e ampliam a capacidade revolucionária da literatura de 

Trindade. 

Os contextos de produção, sobretudo as estruturas de classe, são intrínsecos à 

produção literária, por isso nos parece indispensável a compreensão da realidade em 

que estão inseridos o autor e seus leitores. Precisamos, contudo, ter a consciência de 

que os escritores têm sua percepção de mundo, das coisas e dos seres, e colocam em 

seus textos perspectivas individuais (ou coletivas) a partir de seu lugar na sociedade e 

suas concepções éticas. Mesmo em casos em que a projeção da realidade é latente, faz-

se necessário dialogar o caráter social com os recursos de estilização e experimentações 

estéticas. 

A autora Carolina Maria de Jesus é um exemplo importante para a crítica 

literária brasileira. A escritora obteve uma grande notoriedade na década de 1960 com 

a publicação de seu livro Quarto de Despejo, sendo traduzida para dezenas de idiomas 

e gozando de considerável sucesso também no exterior. Acabou, porém, caindo no 

ostracismo após o fenômeno inicial, em grande parte devido à leitura unicamente 

testemunhal de sua obra e o epíteto de escritora “negra e favelada” que ofuscou o 

talento literário da autora e ignorou suas experimentações estéticas e extrapolações 

metafísicas. Ainda que a referida autora seja um caso singular, sobretudo por ter escrito 

um diário, gênero com características específicas, outros exemplos marcam essa 

problemática, inclusive autores da literatura periférica brasileira como Ferréz, 

Sacolinha e Jocenir. 

Assim, nos esforçamos neste trabalho em buscar o equilíbrio entre a análise 

textual, a compreensão das estruturas sociais em que a literatura periférica se organiza 

e as possibilidades de transformação social que ela representa. Almejar por esse 

diálogo equilibrado entre o texto e o contexto não é tarefa fácil, especialmente na 

pesquisa da produção literária periférica, haja vista que há poucos estudos que se 

debruçam sobre a análise textual das obras. Partiremos, então, da reflexão sobre a 

realidade em que vivem as autoras e autores e dos processos que possibilitaram o 

surgimento da estética periférica no final dos anos 1990, no Brasil e na Argentina
13

, 

                                                 
13

 Consideramos as publicações de Ferréz (1997) e Washington Cucurto (1998) como marcos do 

surgimento de uma estética periférica, ainda que não haja uma nomenclatura comum entre os autores. A 

literatura periférica terá mais força a partir dos anos 2000 com o surgimento de mais autores e um 
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empenhando-nos em não figurar os extremos descritos por Antonio Cândido, em 

Literatura e Sociedade: 

De fato, antes procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra 

dependiam de ela exprimir ou não certo aspecto da realidade, e que este aspecto 

constituía o que ela tinha de essencial. Depois, chegou-se à posição oposta, 

procurando-se mostrar que a matéria de uma obra é secundária, e que a sua 

importância deriva das operações formais postas em jogo, conferindo-lhe uma 

peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer condicionamentos, 

sobretudo social, considerado inoperante como elemento de compreensão. 

(CÂNDIDO, 2014, p.13). 

 

Desta forma, procuraremos dialogar a análise sociológica, imprescindível para 

nosso recorte, com os aspectos formais dos textos. Parece-nos importante ressaltar 

nosso caminho analítico visto que as transformações sociais criaram uma considerável 

heterogeneidade na produção periférica, sobretudo pelo fortalecimento de pautas 

políticas e identitárias. No Brasil, por exemplo, o aumento significativo do número de 

universidades, a ampliação do acesso à internet e o trabalho de base de movimentos 

sociais (muitos, inclusive, idealizados por escritoras e escritores periféricos
14

) ampliou 

o debate sobre temas até então restringidos ao ambiente acadêmico. As novas 

perspectivas sobre gênero, raça, classe e sexualidade reforçaram algumas 

características da estética periférica, possibilitando, também, segmentações marcantes 

na produção literária. 

Dentre as ramificações, a temática feminista despontou recentemente e destacou 

autoras importantes como Luz Ribeiro
15

, Mariana Felix (Brasil), Ester M. Garcia 

(México), Elizandra Souza (Brasil), entre outras. Os versos destas poetas trazem à 

superfície as violências impingidas às mulheres por uma sociedade marcada pelo 

machismo, mas também, perpassam questões de classe, amor e sexualidade. A estrutura 

formal de seus poemas também demonstra diferenciações, em parte ligadas ao ritmo 

pensado para as declamações, em parte por marcas pronominais neutras ou flexionadas 

no feminino, com o intuito de subverter a lógica de generalizações no masculino.  

Entretanto, ainda que as discussões de gênero sejam latentes em grande parte 

dos textos dessas autoras, existem aproximações com a literatura periférica de forma 

                                                                                                                                              
contexto político mais propício para o acesso cultural das camadas populares com os governos 

progressistas no Brasil e Argentina. 
14

 Os Saraus, Slams e coletivos culturais têm um papel de destaque nas transformações da periferia 

brasileira, vide a presença de Sérgio Vaz como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil no 

ranking da Revista Época de 2009. 
15

 Vencedora do Slam Br. (campeonato de poesia falada) e representante do Brasil na etapa mundial 

realizada na França. 
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mais abrangente
16

, sobretudo na criação de um ethos marcado pela divisão “nós” e 

“vocês” nitidamente alicerçado na divisão de classes
17

. O eu poemático se aproxima de 

um “nós” (camadas populares) contra um “vocês” (possivelmente as elites econômicas 

e intelectuais) para refletir as diferenças sociais. Essa oposição aparece, por exemplo, 

nos versos de “Menimelímetros”, de Luz Ribeiro:  

 
é que ceis gostam mesmo do gourmet da quebradinha  

um sarau, um sambinha, uma coxinha   

mas entrar na casa dos menino   

que sofrem abuso de dia   

não cabe nas suas linhas.
18

  

 

Além da dicotomia classista, a linguagem em aproximação com a oralidade 

também é característica comum a outros segmentos da literatura periférica. Assim, 

compreendemos que a amplitude temática da literatura de periferia não impossibilita a 

aproximação desses autores, mas antes estende as possibilidades estéticas da produção 

literária. 

Embora as discussões políticas tenham grande valor para as ramificações da 

literatura estudada neste trabalho, o viés estritamente ideológico pode, também, agir em 

detrimento do caráter literário como pontua Alfredo Bosi em Literatura e Resistência, 

ao discorrer sobre a problemática do engajamento social na obra literária, elemento 

importante em boa parte da literatura de periferia: 

“O primeiro risco ocorre quando se exige que o escritor se engaje, ao compor 

sua obra, na propaganda de movimentos sociais ou de campanhas políticas que 

pretendem realizar determinados valores ou combater os seus respectivos 

antivalores. É o famoso "patrulhamento ideológico" que acaba turvando a visão 

crítica. Assim fazem liberais e esquerdistas quando julgam e condenam a obra 

de Ezra Pound, que teve um momento de simpatia por Mussolini. Ou acusam a 

alienação presente na obra de Borges, que na vida pública foi indulgente com a 

ditadura sangrenta do general Pinochet. Ou lembram que Fernando Pessoa 

tangenciou a política cultural nacionalista e saudosista de Salazar nos anos 

Trinta. Os exemplos são, aliás, mais numerosos do que seria de desejar.” 

(BOSI, 2002, p.16) 

 

                                                 
16

 É possível que outros estudos compreendam essas segmentações como eixos autônomos da “literatura 

negra contemporânea” ou “literatura feminista”, nosso pressuposto é de que as ramificações fazem parte 

da heterogeneidade da estética periférica. 
17

 Essa dicotomia está presente em boa parte estética periférica, como na música “Da ponte pra cá” Do 

Racionais MC’s que diz “nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar”, em “Rap é forte”: “Nóis aqui, voceis 

lá, pra ninguém sair na mão” do então Criolo Doido, e ainda em poemas como “Os miseráveis” de 

Sérgio Vaz como veremos mais adiante. 
18

 Poema não publicado em livro. Disponível em <http://latitudeslatinas.com/poemas-de-diferentes-

autores/>, último acesso em 29 de dezembro de 2018 as 14h53. 

http://latitudeslatinas.com/poemas-de-diferentes-autores/
http://latitudeslatinas.com/poemas-de-diferentes-autores/
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 Ainda que a literatura periférica, muitas vezes, adentre veredas com forte teor 

ideológico, não podemos transformar a temática da desigualdade, ainda que seja 

elemento importante, em único crivo para nossa análise crítica. Bosi (2002) difere dois 

caminhos para a resistência na escrita literária: como “tema” e como “processo”. Vale 

ressaltar que as duas vertentes não se excluem necessariamente, mas funcionam de 

maneiras distintas. A resistência como tema aparece na estrutura formal da obra 

literária e responde a anseios concretos e imediatos da realidade a que se opõe. Já como 

processo, o sujeito “em vez de reproduzir mecanicamente o esquema das interações 

onde se insere, dá um salto para a posição de distância e, deste ângulo se vê a si mesmo 

e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das instituições” 

(BOSI, 2002, p.26-27).  

Podemos refletir acerca dos conceitos de Bosi a partir de um segmento cultural 

muito importante para estética periférica, o rap. Um caso interessante é o do rapper 

Criolo
19

 que, no primeiro disco Ainda há tempo, lançado em 2006, assumia uma 

posição combativa nas relações de classe e suas letras refletiam uma cisão nítida entre a 

arte gerada pela/para periferia e a cultura burguesa. A resistência surge como tema das 

composições, utilizando a experiência imediata da desigualdade social como matéria 

prima de seus versos e instrumento ideológico de enfrentamento de uma realidade 

violenta e excludente. Posteriormente, em seu segundo disco, Nó na orelha, 2011, 

percebemos uma modificação significativa na estrutura de suas canções. Ganha espaço, 

em algumas de suas composições, a resistência como processo, ou seja, para além das 

reproduções mecânicas das relações sociais, o autor lança mão de estratégias mais 

subjetivas na elaboração de suas letras. O eu poemático, por vezes, extrapola a 

dicotomia centro/periferia para refletir sobre a existência, o músico se coloca em uma 

posição de distanciamento, ainda em um percurso de resistência, mas agora com a 

profundidade que a mimese cotidiana não dá vazão
20

.  

A compreensão desses conceitos será importante no capítulo de análise textual 

deste trabalho, pois, como veremos mais adiante, Sérgio Vaz e César González 

alternam as estruturas poéticas - utilizando ora a resistência como tema de seus textos, 

aproximando a realidade e literatura como forma de reafirmar uma identidade cultural e 

denunciar as relações de violência e desigualdade; ora como processo criativo, 

                                                 
19

 Utilizamos o exemplo do Criolo, mas a análise poderia ser utilizada em outros grupos e discos, por 

exemplo, as diferenças estruturais entres os discos Sobrevivendo no Inferno (1997) e Cores e Valores 

(2014) do Racionais MC’s, entre outros.  
20

 O rapper alterna as estruturas de seus raps, ora mais, ora menos metafóricos.  
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explorando novas possibilidades temáticas e estruturais do poema - .Assim como Vaz e 

González, muitos autores têm experimentado novas possibilidades como a literatura 

infantil e romance gráfico (Ferréz) e a poesia erótica (Akins Kinté).  

Para Bosi a resistência se origina em conceitos éticos e não estéticos (BOSI, 

2002, p.11), não significa, contudo, que ambas (ética e estética) não existam 

concomitantemente, mas salienta que “é o princípio da realidade, com toda a sua 

dureza que rege a realização dos valores no campo ético” (idem, p.15), enquanto o 

romancista (tomaremos o termo de forma mais abrangente, pensando no artista de 

modo geral) “dispõe de um espaço amplo de liberdade inventiva”, o autor tem “todo o 

reino do possível e do imaginável” (idem ibidem) ao seu dispor. Buscaremos, assim, 

um trajeto de aproximação entre a ética periférica e as estéticas que dela reverberam, 

ou seja, tentaremos compreender as estruturas sociais que poderiam ter moldado a 

“ética periférica” e as ramificações estéticas experimentadas pelos autores, levando em 

consideração a heterogeneidade das identidades subalternas.  

Portanto, escolhemos um direcionamento de análise marcado pelo pensamento 

materialista histórico e dialético, pela compreensão de que não é a consciência que 

forma o indivíduo e a sociedade, mas a sociedade e a história que formam a 

consciência das mulheres e dos homens e estes transformam a realidade. Seguimos o 

caminho pensado por Bakhtin em Marxismo e filosofia da linguagem ao discorrer sobre 

a formação da consciência individual e da consciência coletiva, explicando que ambas 

são interdependentes e o signo ideológico interfere diretamente na apreensão da 

realidade e na reprodução de valores em um processo dialógico de internalização e 

externalização. As autoras e autores, como sujeitos históricos, também reproduzem os 

valores sociais, ora questionando, ora reafirmando. 

Neste sentido, compreender os processos de exclusão social e econômica que 

mantiveram as classes mais baixas apartadas da produção literária e acadêmica e que, 

recentemente, passaram por uma sensível transformação
21

, permitindo o surgimento de 

autoras e autores marginalizados, nos ajuda a delinear uma proposta de estudo que 

reflita sobre essa nova literatura e a importância de novas perspectivas em se tratando 

do fazer literário, a partir de novos olhares. 

Esses sujeitos são resultado de uma construção social que privilegiou durante 

séculos as camadas mais abastadas da sociedade (como ainda privilegia) e ofereceu aos 

                                                 
21

 Relacionado aos governos relativamente progressistas de Lula e Dilma, no Brasil, de 2003-2016  e 

Nestor Kirchner e Cristina Kirchner 2003-2015, na Argentina. 
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pobres apenas a opção da subsistência e da exploração de seu trabalho. A falta de 

acesso à cultura, lazer e educação forjou, durante anos, um perfil de cidadão 

acostumado à subserviência e à reprodução dos valores burgueses (ainda que fossem 

vítimas dessa estrutura), ao mesmo tempo em que o afastamento sistemático das 

camadas populares para as zonas periféricas possibilitou o surgimento de 

manifestações culturais inovadoras, que rompiam com o modelo tradicional de arte e 

com a lógica individualista. Esse recorte sociológico serve-nos, principalmente, como 

ferramenta metodológica para definição de um corpus, e busca nos lançar para dentro 

das obras. Discorreremos adiante sobre o perfil do artista periférico, mas vale ressaltar, 

por ora, a problemática na definição do conceito de “literatura periférica” e “marginal”.  

Embora alguns autores ainda estejam distantes das grandes editoras, e por isso 

suas obras tenham a circulação restrita a alguns espaços, outros já são publicados em 

grande escala e lidos por novos perfis de leitores, como é o caso de Washington 

Cucurto (Argentina), traduzido para o alemão, português e inglês; e Ferréz
22

, também 

traduzido e vendido em grandes livrarias. Desta forma, utilizar o termo “marginal” em 

referência ao afastamento do mercado editorial poderia nos levar a incorreções 

metodológicas. Ao mesmo tempo, o discurso “marginal” e “periférico” não basta para 

definir a literatura de periferia, visto que com o sucesso da literatura marginal e a força 

do discurso combativo e classista, inúmeros autores e autoras adotaram a estética da 

violência e da linguagem periférica para elaborar textos que se assimilam muito 

àqueles produzidos por indivíduos excluídos socialmente, mas que em análise mais 

aprofundada das obras e da biografia desses autores, revelam a estética, mas não a ética 

marginal. A adoção do discurso de marginalidade é acentuada pela proliferação de 

competições de poesia falada (Slams), de Saraus cada vez mais lotados e pela recente 

apropriação do Rap por jovens de classe média e alta. Assim, partimos de informações 

contextuais e biográficas para compreender o perfil dos autores selecionados para este 

trabalho. 

Delimitada essa parte do nosso percurso teórico de análise, parece-nos 

importante discorrer um pouco sobre a importância do estudo de literaturas periféricas 

com um recorte de classe nítido. Em Direito à literatura, Cândido (1995) explica a 

                                                 
22

Washington Cucurto: Coisa de Negros, editora Rocco (2007); Die Maschine die kleine 

Paraguayerinnen macht, SuKuLTuR (2004); Schuhe aus Leinen, SuKuLTuR (2008); além dos poemas 

Zelarayán e unos dólares. 

Ferréz:  Capão Pecado (2000) pela labortexto,Manual Prático do ódio (2003), Amanhecer Esmeralda 

(2005) e Ninguém é inocente em São Paulo pela editora Objetiva.  Traduções como Manuel Pratique de 

la Haine da Editions Anocaona (2009), além de contos em coletâneas como a Je suis favela, entre outros. 
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força da literatura como necessidade básica para existência humana, tão importante 

para o espírito quanto o alimento é para o corpo. A literatura liberta e dá forma ao 

mundo. Para as camadas populares, contudo, esse direito foi negado durante séculos de 

analfabetismo, pobreza, exclusão social e violências diversas. Ainda que 

compreendamos o valor das culturas orais e ancestrais transmitidas contra a vontade 

das elites, as pessoas das periferias sempre foram vistas como “los nadies”
23

 de 

Eduardo Galeano (1989), ou seja, aqueles “que no hacen arte, sino artesanía/ que no 

practican cultura, sino floklore”, e apenas recentemente as moradoras e moradores de 

comunidades pobres conseguem ampliar seu acesso ao teatro, à literatura, à música, as 

artes plásticas, produzidas por seus pares, com a proliferação de movimentos culturais 

nas periferias
24

. A lógica periferia/centro começa a se inverter e os bairros periféricos 

deixam de ser apenas dormitórios e transformam-se em polos culturais importantes.  

Quando Bourdieu discorre sobre as características que estabelecem uma posição 

de prestígio em determinadas sociedades, explica que: 

Ao constatar que o poder econômico puro e simples e, sobretudo, 'a força nua 

do dinheiro' não constituem necessariamente, um fundamento reconhecido do 

prestígio social, Max Weber distingue a classe social enquanto um grupo de 

indivíduos que, por partilharem a mesma 'situação de classe', (...) possuem as 

mesmas chances típicas no mercado de bens e de trabalho, as mesmas 

condições de existência e de experiências pessoais, e os grupos de status que 

são grupos de homens que definidos por uma certa posição de hierarquia da 

honra e do prestígio (BOURDIEU, 2004, pág. 14) 

 

Ou seja, o acesso ao capital econômico não garante, sozinho, uma posição de 

prestígio na sociedade, tampouco desestabiliza os sistemas simbólicos de dominação. 

Desta forma, a literatura exerce função fundamental como ferramenta de resistência e 

busca por igualdade social. A periferia enquanto coletividade agindo de forma 

ordenada pode desequilibrar as estruturas que insistem em nos manter à margem. A 

“literatura periférica” caminha na contramão da lógica liberal da ascensão de classe, e 

busca nas identidades subalternas a matéria para subverter os estigmas do “ser 

periférico” e criar novas concepções da vida em comunidades, sem para isso espelhar-

se cegamente em modelos “prestigiados” da sociedade. As perspectivas positivadas da 

realidade subalterna não excluem as críticas à desigualdade social e as posições 

                                                 
23

 GALEANO, Eduardo. El libro de los abrazos. España: Siglo XXI. 1989, p.54. 
24

 Compreendemos que a cultura popular sempre esteve latente nas comunidades periféricas. 

Principalmente quando pensamos nas origens do samba e do teatro popular. Quando nos referimos à 

ampliação do acesso, estamos relacionando com o surgimento ordenado de inúmeros movimentos 

culturais (como os Saraus na capital paulista). 
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contundentes dos autores sobre como o capital econômico ainda é responsável pelo 

abismo entre as classes sociais. 

 

 

1.2 O subalterno que fala: Literatura para mostrar-se ao mundo 

 

Roberto Schwarz (2008) em seu clássico Um mestre na periferia do capitalismo 

nos oferece reflexões importantes sobre a presença dos pobres na obra machadiana, 

principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas. A análise das personagens 

Eugenia, D. Plácida e Prudêncio apresentam perspectivas significativas para nossa 

discussão sobre as representações da pobreza na literatura. O primeiro aspecto 

pontuado por Schwarz que nos pareceu fundamental é a relação entre a literatura de 

Machado de Assis e a estrutura social oitocentista visto que “os problemas estéticos 

têm objetividade, engendrada pela História intra e extra-artística” (SCHWARZ, 2008, 

p.150), ou seja, a realidade ideológica e política contemporânea a Machado permitiu ao 

autor experimentações formais e estéticas específicas. Vale ressaltar a posição do 

crítico em não reduzir o fazer literário a um “artista aprisionado em constrangimentos 

sociais a que não pode fugir”, mas um exercício metódico de captar essa realidade e 

compreendê-la como condicionante da escrita “à qual confere ossatura e peso reais” 

(idem). Desta forma, para Schwarz, a força literária não está na reprodução das 

características sociais, mas na abordagem de perspectivas menos evidentes que 

engendram uma concepção crítico-social mais avançada.  

O segundo aspecto utilizado pelo crítico, relevante para a nossa análise, é de que 

(na obra de Machado) “a parte pobre não é ninguém, tudo se resume na decisão da 

parte proprietária” (idem, p.58). O estudioso faz um levantamento elaborado da 

“desfaçatez da classe dominante brasileira” e das relações de poder que permeiam a 

prosa de Machado de Assis, mas é justamente a noção de que as personagens pobres 

existem para reafirmar uma ordem social existente que nos pareceu importante, 

sobretudo porque compreendemos que essa reafirmação não é exclusividade da 

literatura machadiana, mas está presente em boa parte das manifestações artísticas e é 

reproduzida à exaustão na literatura e cinema. Filmes como Trash: A esperança vem do 

lixo (2014), Era uma Vez (2008) ou El elefante Blanco (2012), por exemplo, ratificam 

algumas situações de paternalismo, embora sem a ironia machadiana. 
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Quando analisamos as representações literárias da pobreza anteriores ao 

surgimento da literatura periférica, percebemos a recorrência de estruturações dessas 

personagens em concepções generalizadas, romantizadas ou assistencialistas. Não 

significa, contudo, a inexistência de construções mais aprofundadas, mas a ideia de que 

o perfil estereotipado da marginalidade é repetidamente utilizado por autores que não 

emergem das periferias, assim como ocorreu com a figura feminina nos romances de 

tendência romântica e realista, com as personagens indígenas no romantismo e 

modernismo e com as personagens negras em toda a história da literatura
25

.  

Muitas vezes, as figuras subalternas não apresentam complexidade ou variação 

psicológica nas obras clássicas e contemporâneas, ora utilizadas como parte da 

ambientação dos textos, ora como alívio cômico, sobretudo em narrativas ou apenas 

como instrumento para reafirmar uma posição de poder, como explicado por Schwarz.  

As generalizações sobre as classes subalternas são, provavelmente, o principal recurso 

utilizado para representar a marginalidade na literatura burguesa. São inúmeros os 

exemplos em que os pobres reproduzem um comportamento, supostamente, esperado 

por indivíduos em sua posição social ou existem como objetos passivos, esperando a 

ação daqueles que detêm o poder de decisão.  

O estudo de Schwarz demonstra essa característica em Machado de Assis, mas 

poderíamos pensar, inicialmente, em obras como O cortiço, de Aluísio Azevedo, 

sobretudo pelo esforço do autor em dotar os estereótipos de comportamento com certo 

cientificismo. A boemia, brigas, escândalos e a sexualidade pujante transformam os 

moradores do São Romão em uma grande massa homogênea que não pode fugir à sua 

natureza subalterna. Compreendemos que a obra naturalista, influenciada fortemente 

pelo pensamento determinista, tem especificidades para representar a relação entre o 

indivíduo e sua realidade histórica e social, no entanto, mesmo obras comprometidas 

com o aprofundamento analítico da pobreza ou que lançam mão de inquietações 

universais, colocando-as na boca dos pobres, acabam reproduzindo comportamentos e 

relações de poder estruturais. Quando pensamos em contos como Famigerado de 

Guimarães Rosa, notamos uma modificação do retrato da pobreza, um ambiente 
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marcado por relações culturais diferentes e uma personagem, mesmo generalizada, 

partindo em uma busca metafórica pelo conhecimento. Mais do que questionar o 

estereótipo do homem sertanejo violento e pouco instruído é interessante notar a 

necessidade dessa personagem, dotada de força física e bélica, da “grandeza macha” do 

doutor, representante simbólico da elite. Seria possível perceber os mesmos 

estereótipos em obras de Rubem Fonseca, Joaquim Manoel de Macedo, José de 

Alencar, entre muitos outros. 

A romantização da pobreza aparece, principalmente, nas obras de autores e 

autoras influenciados por perspectivas progressistas, em parte ligados às 

movimentações de esquerda. A obra de Jorge Amado pode ser relevante para a 

compreensão de como a ideologia, ainda que no esforço legítimo de denunciar a 

exploração, pode turvar o olhar do artista sobre a existência periférica. A personagem 

José Cordeiro (Cacau) ao rejeitar a ascensão de classe, por exemplo, demonstra o 

processo de glamorização da marginalidade, em que autores impingem às personagens 

subalternas comportamentos heroicos padronizados, ou por vezes, forçando uma 

consciência de classe incompatível com os ambientes miseráveis descritos. Romances 

com teor panfletário, de modo recorrente, na tentativa de escancarar a desigualdade e as 

violências, reduziram a existência periférica a um fetiche da esquerda intelectual da 

“luta do proletariado” e por isso corroboraram também para a massificação das 

camadas populares. O que chamamos aqui de “assistencialismo” pode ser 

compreendido como uma visão paternalista e verticalizada, em que narradores (em 

posições superiores) observam as classes subalternas, comumente, com conivência, em 

outras com interesse pelas exceções.  

É comum nesse caminho de representação a busca por indivíduos que, a 

despeito de sua situação de vulnerabilidade, conseguem escapar pelas fissuras da 

desigualdade e adentram espaços inesperados para as camadas mais pobres. Essa 

tendência aparece principalmente em narrativas cinematográficas, o apreço pela 

superação é um recurso rentável e cristaliza a estrutura de classe. Interessante notar 

que, em muitos casos, o sobrepujamento das mazelas passa pela tutela de personagens 

advindas das classes mais altas. Filmes como O contador de histórias, de 2009, 

dirigido por Luiz Villaça, por exemplo, recorrem a este modelo “pobre violento versus 

rico caridoso” para relativizar a desigualdade. 

Na literatura observamos a ficcionalização da experiência subalterna elaborada 

pelo prisma de intelectuais consternados pela miséria alheia. O livro Crônicas do 
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crack, de Luís Marra, reflete muito bem a estrutura desse nicho literário. O autor, 

médico e escritor, narra histórias colhidas em quinze anos de observação, em um 

trabalho de estilização e comiseração. O conto de abertura já demonstra o olhar 

paternal que o narrador em terceira pessoa lança para seu objeto de inspiração. A 

personagem Robinho conta sua história com o crime, a violência e as drogas, enquanto 

o narrador elabora comentários caridosos sobre sua existência, mesclando o discurso 

poético com referências filosóficas. Ao descrever, no fim do conto, a retirada de seu 

interlocutor diz: “Retira-se educado, melancólico, algo formal e com ar de ligeireza e 

malícia” (MARRA, 2017, p.12) e arremata “Torço para que Kierkegaard tenha razão”, 

o autor transforma a existência complexa da personagem em um discurso assistencial e 

conivente que peca, constantemente, por não compreender o outro como sujeito 

narrativo, mas como matéria de exploração literária. 

Ainda que as representações sejam, por vezes, problemáticas, nosso intuito não 

é restringir o fazer literário a blocos isolados ou determinar quem pode falar de quem 

ou o quê, mas refletir o porquê de apenas um falar e ser ouvido. Compreendemos que o 

olhar sobre o outro, principalmente das camadas mais pobres, tem um papel importante 

para uma organização social mais justa, sobretudo em realidades como a brasileira e 

argentina em que o pouco acesso à educação formal impede a instrumentalização 

teórica da população pobre. Embora a formação acadêmica não seja, necessariamente, 

imprescindível para a formação cultural, a desigualdade econômica ratifica a divisão 

cultural. As classes mais baixas precisam suprir demandas imediatas como alimentação 

e moradia, enfrentar jornadas extenuantes de trabalho em subempregos, entre muitos 

outros obstáculos, para só então consumir cultura (Halbwachs
26

, apud LEAL 

LEIGHTON, 2017). 

Desta forma, a literatura periférica se torna relevante não apenas pela inovação 

estética ou pelos recortes temáticos, mas especialmente, pela ampliação de perspectivas 

sobre uma realidade. Quando Ferréz afirma que agora “mudamos o foco e tiramos nós 

mesmos a nossa própria foto”, compreendemos a importância do olhar do sujeito 

periférico sobre ele mesmo, suas qualidades e imperfeições, sua multiplicidade e 

semelhanças. Esse novo “fotógrafo” da periferia oferece novos enquadramentos para a 

classe subalterna, percepções que fogem da generalização, fetiche e paternalismo para 

desmistificar os pobres e representá-los como seres complexos, que flutuam entre ações 
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grandiosas, medíocres e inferiores. Não significa, contudo, a inexistência de arquétipos 

demarcados. Sobressaem, porém, uma ampla gama de personagens ora singulares, ora 

coletivos, profundos ou superficiais que apresentam uma nova periferia para os leitores. 

Rael, personagem de Capão Pecado, ainda que percorra um caminho previsível para 

histórias de amor trágico, em que o envolvimento amoroso encontra um desfecho cruel 

e violento, demonstra essa nova construção de personagens periféricas. Se por um lado 

a prisão e morte da personagem ao final do livro nos deixa uma sensação de destino 

inescapável da violência, por outro é justamente esse trajeto que revela a complexidade 

de Rael. O garoto estudioso e crítico (julga o comportamento de amigos e conhecidos) 

enfrenta dilemas sobre amizade, romance, trabalho e criminalidade, para engendrar 

uma personalidade própria, traindo, inclusive, o código ético da favela. Pelo olhar da 

personagem conhecemos ainda uma periferia múltipla e indefinível, em que seres 

distintos transitam - o trabalhador, o bêbado, o “função” - retratando a heterogeneidade 

dos indivíduos marginalizados. 

Na poesia, observamos a profundidade dos sujeitos periféricos em temas que 

extrapolam a violência, criminalidade ou sexualidade, para lançar mão de temas até 

então incompatíveis com a visão que se criava sobre a periferia. O retorno à infância ou 

a reflexão melancólica sobre a existência evidenciam seres periférico-universais, como 

nos versos de Miró da Muribeca: 

 
[...] Solidão é você partindo 

Sem ninguém na rodoviária 

As lágrimas caindo 

E você com esperança  

De que a chuva molhe o chão (aDeus, 2015) 

 

O autor pernambucano pondera sobre a solidão e as relações efêmeras para além 

das questões sociais e econômicas, em um aprofundamento subjetivo do estar só no 

mundo. Os versos de Miró demonstram a amplitude da existência marginal e como as 

generalizações levaram ao silenciamento dessas vozes. Os escritores periféricos, 

embora não sustentem esse ideal, assumem posições que por muito tempo foram 

reservadas aos intelectuais (PATROCINIO, 2010) e, por isso, concebem novas 

percepções sobre si e sobre o outro. 

Spivak, ao falar sobre a negação da possibilidade de o subalterno falar, reflete 

sobre a organização social que relegou as classes subalternas ao papel de objetos de 

análise e, mesmo em espaços em que esses sujeitos falam por si, a linguagem utilizada, 
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bem como as estruturas enunciativas, fazem parte da cultura dominante. Desta forma, 

os discursos periféricos seriam, necessariamente, assimilados e apropriados pelo 

colonizador, impossibilitando a fala real do subalterno. A “violência epistêmica” 

(SPIVAK, 2010) torna dificultoso o processo de descolonização das classes mais 

baixas, obrigando-as a se adequarem à mediação das elites econômicas e intelectuais. 

Parece-nos pertinente notar como a reflexão da autora é válida para o fazer artístico e, 

principalmente, para o ambiente acadêmico, em que pesquisas sobre cultura de 

periferia, por exemplo, precisam ser moldadas em uma estrutura que, por vezes, 

impedem a compreensão do próprio sujeito periférico estudado. 

Ainda que a estrutura acadêmica se modifique lentamente (as políticas 

afirmativas foram um avanço importante, mas o caminho ainda é longo), a literatura 

periférica pode representar um passo em direção à fala do subalterno. As autoras e 

autores da literatura de periferia começam a subverter a lógica descrita por Spivak ao 

elaborarem seus textos em uma linguagem própria, sem buscar a legitimação das 

classes dominantes, mas antes serem compreendidos por seus pares. A coloquialidade 

de Sérgio Vaz e o dialeto villero de Cucurto exibem sujeitos periféricos comprometidos 

com uma ética literária singular, que dialoga com uma nova forma de descolonizar o 

pensamento. 

A estudiosa diferencia ainda os conceitos de representação (falar por) e re-

presentação (como conhecemos na arte e na filosofia) para discutir sobre o perigo de 

traduzirmos a fala do subalterno para o discurso dominante, pressupondo a 

superioridade deste (MUYLAERT, 2005, p.14). Como discutimos os entraves das re-

presentações da pobreza da literatura, precisamos também refletir sobre esse “falar por” 

no discurso intelectual. Da mesma forma que a representação literária costuma 

generalizar os indivíduos marginalizados, o trabalho de pesquisa corre o mesmo perigo 

de homogeneizar as camadas populares. Em crítica à fala de Deleuze sobre “a luta dos 

trabalhadores”, a autora discute a visão essencialista que a intelectualidade lança para 

os subalternos, ignorando suas ‘identidades diferenciais’ (idem), bem como a divisão 

internacional do trabalho em uma realidade de capitalismo global. 

Não buscamos, assim, traduzir a estética periférica em uma “essência” 

subalterna, como também não esperamos que o corpus selecionado dê cabo da 

amplitude da literatura marginal. O conceito utilizado neste trabalho não aprofunda 

questões de gênero, sexualidade, raça, posições geográficas (a periferia rural apresenta 

diferenciações importantes), mas entende o sujeito periférico como aquele que age 
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movido por um orgulho de sua origem marginal, o que representa apenas uma pequena 

parte das vozes subalternas. O que nos interessa, assim, é refletir sobre a importância 

da ampliação das vozes excluídas para que possamos compreender perspectivas 

diferentes da sociedade. A diversificação das percepções só poderá ser ampliada pelo 

processo de democratização dos espaços de fala monopolizados historicamente.  

Não podemos nos furtar a uma reflexão política sobre como a força da re-

presentação e representação pode corroborar para a estrutura de classe. A representação 

per se das camadas populares concebe novas subjetividades e um campo cultural 

próprio. Por mais que compreendamos a heterogeneidade do subalterno, não há como 

negar as similaridades simbólicas que conectam indivíduos das periferias brasileiras e 

argentinas. Embora seja necessário aprofundar a análise em busca de aproximações e 

distanciamentos, o surgimento de representações elaboradas por indivíduos das classes 

baixas desconstrói o lugar-comum do subalterno, desestabilizando o modelo “sujeito-

objeto”.  

 

1.3 O papel do intelectual 

 

Levando em consideração o cenário complexo da literatura de periferia, 

compreendemos o movimento como uma possibilidade de fala do subalterno, visto que 

as autoras e autores buscam uma reflexão sobre si em condição de sujeitos, utilizando 

uma linguagem própria que dialoga com seus pares. O funk, o rap e a cumbia têm papel 

importante no processo de transformação do estigma periférico em orgulho e ação 

política, contudo, nos parece que a escrita literária marginal aglutina essas ramificações 

culturais criando espaços de diálogo e estruturação sólida, ampliando as possibilidades 

de representação para dar vazão às existências heterogêneas da periferia. 

Embora enxerguemos a literatura periférica como uma possibilidade de fala da 

população pobre, é necessário considerar que essas vozes ainda surgem abafadas e 

alcançam um público restrito. Os movimentos organizados como saraus e editoras 

populares ampliaram o auditório leitor da escrita marginal, mas a restrição territorial 

ainda é latente. Precisamos refletir, então, qual é o papel do crítico nesse contexto e 

como os intelectuais (no sentido acadêmico) devem se posicionar e agir respeitando o 

movimento legitimamente periférico. 

Spivak aponta a emergência de produzir um eixo teórico que permita a 

manifestação das vozes subalternas, dando alicerce para que sejam ouvidas e 
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compreendidas. Ao mesmo tempo precisamos elaborar estruturas conceituais que 

possibilitem o estudo desses novos discursos, como explica Patrocínio, sobre o artigo 

de Spivak: 

Ao menos a recepção deste ensaio na América Latina foi norteada por este 

desejo. Ou seja, construir um arcabouço teórico que pudesse instrumentalizar 

as leituras de textos produzidos por sujeitos não pertencentes aos centros 

hegemônicos de poder, favorecendo, assim, um referencial que possibilitasse 

colocar em relevo a condição cultural e social dos autores dos textos. 

(PATROCÍNIO, 2010, p. 2) 

 

Assim, a primeira reflexão a ser feita pelo intelectual é questionar as estruturas 

que mantêm silenciadas as vozes subalternas. Isso passa necessariamente por uma 

autocrítica sobre como os métodos tradicionais favorecem a manutenção das posições 

de classe e exclusão. Por muito tempo o estudo dos grupos minoritários ou oprimidos 

foi ferramenta eficaz para evidenciar as desigualdades e estimular a reflexão em 

ambientes elitizados. É essencial, agora, a reestruturação dos métodos, visando uma 

inversão de posições, retirando do intelectual a função de representar (falar por) as 

classes subalternas, ou seja, “elaborar conceitos e procedimentos que impeçam que a 

fala do intelectual figure no lugar do discurso do outro marginalizado” (PATROCINIO, 

2010, p.7). Significa, desta forma, que o crítico, no caso da análise literária, deve 

assumir uma posição de humildade no estudo das vozes subalternas, evitando a 

“tradução” do discurso marginal para a linguagem dominante, como se apenas o 

discurso intelectual legitimasse os movimentos culturais das periferias, atribuindo certa 

autoridade àquilo que não se concebe entre os muros da universidade. Não há dúvidas 

de que esse novo posicionamento exigirá esforço e reflexão, contudo, a crítica não deve 

ignorar essas vozes utilizando o argumento de não interferência como subterfúgio para 

manter os sujeitos subalternos longe dos centros de poder, o intelectual pós-colonial 

deve engendrar espaços em que a voz subalterna reverbere e seja ouvida (SPIVAK, 

2010). 

Precisamos também criar um escopo teórico que permita o estudo e análise da 

cultura periférica a partir de conceituações advindas das camadas populares. Ainda que 

a leitura e utilização de textos canônicos (como a base teórica deste trabalho) sejam de 

grande importância, faz-se necessário repensar o modelo tradicional e buscar 

alternativas para a compreensão dessa nova literatura. Uma nova base teórica passa, 

impreterivelmente, pela democratização do acesso a uma educação de qualidade para 

permitir aos sujeitos periféricos novos espaços de elocução, ao mesmo tempo em que é 
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necessária uma flexibilização do discurso acadêmico, ou seja, abrir as portas da 

universidade para as linguagens periféricas, para os dialetos que não necessariamente 

devam se adaptar à estrutura discursiva atual. 

Um dos problemas que a teórica Spivak aponta na produção intelectual é a 

divisão dos sujeitos de pesquisa entre “nós” e o “outro”, visto que essa dicotomia exige 

a definição de identidades fixas que ignoram a heterogeneidade (SPIVAK, 2010). 

Como discorremos brevemente, uma redução essencialista dos povos subalternos 

desconsidera inúmeros recortes necessários para a compreensão das manifestações 

culturais. Somado a isso, a determinação do subalterno como “o outro” ratifica a 

estrutura de sujeito-objeto, oferecendo à população pobre a condição passiva de 

matéria de análise. 

A autora indiana, contudo, não desconsidera a configuração do subalterno como 

um grupo de características aproximadas, excluídos pelo capitalismo global e pelo 

imperialismo. Ou seja, ainda que consideremos a heterogeneidade, as dicotomias 

existem e operam para segregar os subalternos, que na definição de Spivak são “as 

camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos específicos de exclusão 

dos mercados, da representação política e legal e da possibilidade de se tornarem 

membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p.14). Assim, ao que 

nos parece, a autora reconhece a diferenciação de classe como um dos aspectos 

preponderantes para a constituição do subalterno, desta forma, o intelectual deve evitar 

a compreensão do subalterno como “outro”, mas não pode ignorar as hierarquias 

sociais existentes e refletir sobre seu papel e posição social.     

Em nossa leitura, aliando o pensamento de Spivak ao corpus analisado nesta 

pesquisa, podemos inferir um duplo caminho: Por um lado as camadas populares - dada 

a sua diversidade - constroem múltiplas culturas e manifestações artísticas, que 

carregam distinções grandes e pequenas entre si; por outro lado, essas muitas culturas - 

com todas as suas ramificações - formam a cultura subalterna, pois há um processo de 

exclusão sistemática conectando os inúmeros sujeitos. Essa concepção nos auxilia 

também na reflexão sobre a literatura periférica e suas intersecções, permitindo que 

aproximemos estruturas diferentes da escrita marginal sem evadir do conceito de 

marginalidade. 

As problematizações levantadas por Spivak não deixam de provocar uma 

reflexão sobre o quanto esta pesquisa permite (ou não) que a voz dos subalternos seja 

ouvida. Ainda que esta dissertação seja elaborada por um “sujeito periférico”, e por 
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isso, represente um avanço no processo de ampliação dos espaços de fala dos 

subalternos, como tem acontecido em outras universidades, principalmente com 

políticas afirmativas, foi estruturada e concebida em um discurso acadêmico 

tradicional, logo, mediado pela cultura dominante. Buscamos, insistentemente, 

considerar as questões estéticas e éticas em uma tentativa de compreender a literatura 

periférica ou villera em suas relações internas e externas, evitando denominações que 

reduzissem um projeto tão amplo. Embora o “sujeito-pesquisador” e os “sujeitos-

pesquisados” deste trabalho pertençam ao mesmo estrato social e compartilhem 

similaridades quanto à exclusão sistematizada das periferias e seus moradores, a 

estrutura convencional “sujeito-objeto” acabou sendo reproduzida em diversos 

momentos. 

Patrocínio discute sobre esse processo de transição e afirma que o intelectual 

deve assumir o papel de “[...] investigar o quanto seus métodos de análise carregam 

privilégios institucionais e favorecem a manutenção do subalterno como objeto e, por 

conseguinte, silenciado. ” (PATROCINIO, 2010, p. 2), não há, portanto, um modelo 

estruturado, mas um exercício contínuo para descolonizar o pensamento e construir 

novas plataformas que reconheçam os excluídos. 

Assentindo, neste trabalho, que as vozes subalternas emergem por meio da 

literatura periférica, adentrando os rincões antes reservados às elites intelectuais, 

apontando uma nova dimensão da autorrepresentação e oferecendo aos leitores das 

classes mais baixas, bem como ao público das classes altas que consomem essas obras, 

uma nova perspectiva do sujeito periférico e da cultura marginal como um todo, resta-

nos refletir sobre como equilibrar o “discurso periférico” e o “discurso acadêmico”. 

Procuramos, seguindo o pensamento de Spivak, evitar a segmentação entre a 

realidade prática e o trabalho intelectual. A pensadora indiana discorre brevemente 

sobre o problema em considerar o fazer intelectual como uma prática em aproximação 

aos que “agem e lutam”, ao questionar uma conversa entre Deleuze e Foucault: “Nem 

Deleuze, nem Foucault parecem estar cientes de que o intelectual, inserido no contexto 

do capital socializado e alardeando a experiência concreta, pode ajudar a consolidar a 

divisão internacional do trabalho” (SPIVAK, 2010, p 30). Para a autora, valorizar “a 

experiência concreta do oprimido” corrobora para uma estrutura que não compreende 

criticamente a função do intelectual.  

Se, como diz Deleuze, não há representação, mas apenas ação, o trabalho do 

intelectual seria considerado em seu ato de escrever, uma equiparação entre “aqueles 
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que agem e lutam”, silenciados, e “aqueles que agem e falam”. Nesta perspectiva 

aliviaríamos o peso de falar por alguém e compreenderíamos nossa produção como um 

trabalho manual. Obviamente enxergamos a produção acadêmica como uma prática 

essencial para a sociedade assim como muitas outras, contudo, não devemos ignorar os 

processos de exclusão e desigualdade que permitem a uns a reflexão e a outros o 

trabalho exaustivo. 

Não podemos, entretanto, equiparar a posição de prestígio ocupada pelo 

intelectual ao trabalhador técnico em sociedades capitalistas, muito menos 

desconsiderar a função ideológica dos discursos acadêmicos. Como explica Fanon 

(2008) o materialismo anda junto da ideologia e os dois perpetuam a diferenciação de 

classe. O crítico, bem como todas e todos que ocupam posições de prestígio em 

sociedades marcadas pela desigualdade, deve ter consciência de sua posição social em 

relação aos indivíduos que sofrem com a falta de acesso aos bens culturais
27

 ou será 

instrumento para a perpetuação da exclusão social. 

Por fim, o trabalho de pesquisadoras e pesquisadores sobre as relações de 

subalternidade deve fortalecer a transformação das universidades em espaços realmente 

democráticos, onde os subalternos tenham possibilidade de refletir sobre si e sobre 

tantas outras questões.   

  

                                                 
27

 Um estudo do Banco Internacional do Desenvolvimento, de agosto de 2017, mostra que as famílias de 

baixa renda representam apenas 9% das matrículas no ensino superior. Embora seja um grande avanço 

(em 1998 era apenas 1%), os estudantes pobres que acessam as universidades ainda são exceções na 

periferia e por isso, também precisam refletir sobre a posição social que ocupam em relação a seus pares.  
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PARTE II 

 

2.1 Centrífuga e centrípeta: breve contextualização da literatura periférica 

 

O sucesso editorial de livros como Capão Pecado, de Ferréz, e Coisa de 

Negros, de Washington Cucurto, fez da literatura marginal/periférica matéria de 

interesse da crítica literária, no Brasil e na Argentina, respectivamente. Diversos 

artigos, dissertações e teses buscam analisar as obras dessas autoras e autores que 

irrompem no cenário literário contemporâneo. Assim, para compreender as 

possibilidades estéticas da literatura marginal brasileira e argentina, nos empenhamos 

em um levantamento bibliográfico sobre os temas que tangenciavam nossa pesquisa. 

Mesmo trabalhos com linhas diferentes de estudo nos ofereceram reflexões importantes 

sobre esse movimento relativamente novo da literatura latino-americana.  

Parece-nos importante, em primeiro lugar, compreender o perfil de artista 

relacionado à literatura periférica, sua formação enquanto agente de uma nova estética 

literária e de um conceito de “artista-cidadão”, para utilizar o termo de Sérgio Vaz, 

“que armado da verdade, por si só exercita a revolução” (VAZ, 2011, p.6). Esse novo 

perfil de escritor representa uma ruptura não só na lógica de produção, mas também no 

conceito de linguagem literária, colocando no cerne de seus textos as identidades 

silenciadas historicamente.  

Em uma análise rápida dos trajetos da literatura brasileira, podemos constatar o 

perfil econômico dos produtores e consumidores do mercado editorial até o surgimento 

da literatura periférica. Salvo raríssimas exceções, as camadas privilegiadas da 

população ocuparam papel de destaque em todo o processo da formação literária do 

Brasil, isso não significa, contudo, a ausência de figuras marginais na literatura. O 

malandro, mulheres e homens escravizados, lavadeiras, jagunços e toda sorte de 

representações da margem são elementos importantes para muitas obras e autores, mas 

sempre como objetos de ficcionalização, raramente como sujeitos produtores de ficção.  

Não pretendemos criar uma polarização entre a “literatura canônica” e a 

“periférica”, em vista de legitimar esta ou aquela. Boa parte dos autores periféricos, 

inclusive, são leitores vorazes de clássicos da literatura, filosofia e sociologia. Ferréz 

usualmente evidencia em entrevistas sua predileção por alguns autores como Flaubert, 

Hesse, Gorki; da mesma forma César González constrói parte de seus textos com 
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referências a Foucault e Deleuze; ou Sérgio Vaz e suas citações a Victor Hugo e Castro 

Alves
28

. Nossa reflexão se aproxima dos conceitos de representação e 

representatividade, utilizados em discussões de pautas identitárias, ou seja, as 

perspectivas internas e externas sobre uma dada realidade. Quando lemos obras como 

Navio Negreiro de Castro Alves ou Alexandre e outros heróis de Graciliano Ramos, 

nos deparamos com representações da figura do negro escravizado ou do pobre 

nordestino, e compreendemos a importância para a história e para a formação da 

consciência coletiva de momentos específicos da humanidade. Esses autores, ao 

direcionar sua arte para as camadas negligenciadas e violentadas, escancaram a 

existência dessas pessoas, evidenciando a necessidade de reflexão sobre elas. Não 

deixam, contudo, de lançar olhares objetificantes sobre esses indivíduos, criando 

representações superficiais, justamente por não pertencerem a essas camadas e, por 

isso, não compreenderem com profundidade suas essências
29

. 

Compreendendo as diferenças entre as perspectivas internas e externas da 

representação da subalternidade, nos parece importante distinguir os termos “marginal” 

e “periférico/villero” que utilizamos neste trabalho. No Brasil o termo marginal nos 

remete ao grupo de artistas da década de 1970 que, como explica Oliveira (2011), 

pertenciam à classe média e acessavam os meios culturais, acadêmicos e econômicos, e 

não se opunham, necessariamente, a um modelo estético de criação, “mas propõe uma 

mudança nas próprias práticas culturais, nos modos de conceber a cultura fora de 

parâmetros sérios e eruditos, como uma atitude crítica à ordem do sistema” 

(OLIVEIRA, 2001, p.31). A chamada “geração mimeógrafo” se colocava à margem do 

mercado editorial, mas não figurava às margens da sociedade de forma geral. Ainda 

que autores como Ana Cristina César, Chacal e Waly Salomão elaborassem seus livros 

de forma artesanal e estivessem apartados do mercado editorial (posição similar das 

editoriales cartoneras e zines produzidos por poetas periféricos da atualidade), muitos 

eram estudantes e gozavam de conveniências importantes para sua formação intelectual 

e outros subsídios que não se apresentam para autores da literatura marginal 

contemporânea. Como explica Benevenuto (2010) “marginal” para esses escritores 

                                                 
28

 Em alguns poemas o autor cita nominalmente, outros com referências metafóricas. Ex: Os miseráveis; 

Magia Negra. Em entrevista para a Revista Fórum o autor fala sobre suas influências e cita Cervantes, 

Córtazar, Vargas Llosa, García Marques. Disponível em: <https://www.revistaforum.com.br/sergio-vaz-

o-poeta-sonhador-da-quebrada-completa-25-anos-de-carreira/>. Acesso em 22/08/2018. 07:27. 
29

 Por isso a importância de estudar autoras e autores como Luís Gama, Cruz e Souza e Lima Barreto 

para compreender as representações criadas a partir de uma perspectiva interna em contextos que não 

favoreciam a projeção dessas vozes. 

https://www.revistaforum.com.br/sergio-vaz-o-poeta-sonhador-da-quebrada-completa-25-anos-de-carreira/
https://www.revistaforum.com.br/sergio-vaz-o-poeta-sonhador-da-quebrada-completa-25-anos-de-carreira/
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estava ligado a uma postura anti-intelectual e uma aproximação com a linguagem 

simples, sem rebuscamentos, “revelando sintonia com as mudanças políticas e 

comportamentais pelas quais passava o país” (idem). Essa sintonia aparecia carregada 

de subjetividade e temáticas ligadas à realidade cotidiana, o que por si só já consistia 

em um embate com a literatura considerada canônica na época. 

Embora existam traços comuns com a literatura produzida pelos autores da 

“geração mimeógrafo”, como os meios de difusão e a busca por uma linguagem 

própria, a literatura marginal/ periférica do século XXI carrega consigo características 

marcadas pela exclusão social, criminalidade e pelo apagamento das culturas 

ancestrais, por isso, alguns artistas utilizam a denominação “periférica” ou “villera” por 

compreender que os espaços geográficos de exclusão são também fatores marcantes 

para a criação de uma ética e estética(s) da arte periférica contemporânea. 

A associação de “marginal” abrange ainda a representação do que é 

característica de sujeitos e espaços tidos como marginais (NASCIMENTO, 2006), ou 

seja, não necessariamente produzida por sujeitos marginalizados. Interessante notar que 

o uso do termo “marginal” também provoca ambiguidades no estudo da literatura 

villera argentina, como explicam Leal e Leighton: 

Marginal posee una gana de significados cuando se refiere a la literatura. No 

pretendemos hacer um análisis minucioso de su uso pero en síntesis podemos 

subrayar su utilización para expresar obras de autores que no están en el 

mercado editorial, de autores que se oponen a los cánones de la literatura y 

finalmente, el adjetivo marginal es empleado por los propios autores de las 

periferias contemporáneas para describir sus producciones. Asimismo, 

denominamos a esa literatura de Marginal y a la vez Villera. (LEAL , 

LEIGHTON, 2011, p.3) 

 

Desta forma, compreendemos que o conceito de marginal oferece diferentes 

interpretações e, portanto, foi necessário estabelecer delimitações semânticas. Por isso, 

quando utilizamos termos ligados à marginalidade recorremos ao sentido mais 

abrangente, reconhecendo mais que à margem do mercado editorial, sobretudo, à 

margem social, do acesso aos bens econômicos ou mesmo à margem da lei, em alguns 

casos, deste modo optamos por nos referir à produção literária preferencialmente como 

“literatura periférica”. 

Na Argentina também há uma gama de autores que são estudados sob o nome 

de literatura “villera”. Como explica Malthez (2016), o termo remete a obras como 
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Villa Miseria también es América (1959) de Horacio Verbistsky
30

 e passa por autores 

como Cesar Aira e Rodolfo Fogwill, escritores que ambientaram suas obras nas zonas 

periféricas de Buenos Aires. Utilizamos o termo de forma mais restrita, e quando nos 

referimos à “literatura villera” aludimos à produção literária engendrada por sujeitos 

periféricos. Compreendemos ainda que existe uma correspondência semântica entre 

“periférica” e “villera”, principalmente pela semelhança entre as favelas paulistas e as 

villas miseria portenhas. 

Embora não seja intuito da nossa pesquisa, seria interessante discorrer mais 

detalhadamente sobre os termos que definem essa nova literatura, óbvio que não para 

colocá-la sob uma égide limitadora, mas para aproximar literaturas de sujeitos 

periféricos de diversas ramificações na América Latina
31

. 

 

2.2  Estado da arte 

 

O estudo comparativo entre as literaturas periféricas produzidas pelos países 

Argentina e Brasil apresenta poucos trabalhos realizados, mas já demonstra um campo 

fértil de pesquisa. Leighton e Leal, em publicação na Revista Kañina, da Costa Rica, 

discorrem sobre o surgimento dessa estética como novo campo literário de ruptura com 

a arte tradicional, que recupera vozes silenciadas e “interpela de forma activa a toda la 

sociedad y representan un ataque, una entrada brusca” (LEAL; LEIGHTON, 2017, 

p.84): 

As autoras explicitam ainda as similaridades das obras periféricas de Brasil e 

Argentina, principalmente o sentimento de exclusão e “falta de pertenencia al mundo 

que va más allá de la frontera de sus barrios” (LEAL, LEIGHTON, p.2)
32

 ao mesmo 

tempo em que frisam a importância de compreender que existem inúmeras diferenças, 

principalmente pela heterogeneidade dos indivíduos, bem como pelas estruturas 

específicas de cada país (idem). As pesquisadoras apontam uma direção interessante 

para o estudo da literatura de periferia, levantando a possibilidade de ampliar o campo 

de análise para a literatura latino-americana de forma mais abrangente.  

                                                 
30

 Esse foi, inclusive, o primeiro livro a utilizar o nome Villa miséria para se referir aos assentamentos de 

Buenos Aires. 
31

 Movimentos semelhantes têm surgido em outros países como Colômbia e México. 
32

  Trabalho em anadamento, apresentado na III Jornadas Internacionales de Literatura y medios 

audiovisuales en lenguas extranjeras  
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Ainda compreendendo as variações do que consideramos periférico na literatura 

contemporânea, Subutzki (2016) apresenta em sua dissertação Favelas e villas miséria: 

Um diálogo sobre os espaços urbanos marginais aspectos interessantes quanto às 

representações de Favela e Villa nas obras de Conceição Evaristo e Juan Diego 

Incardona. O aprofundamento minucioso do locus periférico a partir da visão das 

personagens de Evaristo e Incardona, demonstra o processo de elaboração de novos 

olhares “com forte caráter de pertencimento ao lugar social e territorialmente 

representado” (SUBUTZKI, 2016, p.22), indicando alguns direcionamentos sobre a voz 

do subalterno na literatura atual. 

Os dois trabalhos de Érica Peçanha do Nascimento: Literatura marginal: os 

escritores da periferia entram em cena e É tudo nosso! Produção cultural na periferia 

paulistana oferecem um amplo panorama do fortalecimento da cultura periférica em 

São Paulo. Os caminhos antropológicos seguidos por Peçanha ajudaram a estabelecer 

um perfil sociológico dos artistas que emergem na literatura de periferia. Da mesma 

forma o trabalho de Roberto Elvira Mathez Literatura Villera, auxiliou na 

compreensão de características importantes das periferias argentinas. 

O estudo de D’Andrea (2013) nos ofereceu uma perspectiva importante sobre o 

perfil social dos autores escolhidos para análise, ao elaborar o conceito de “Sujeito 

Periférico”. O estudioso estabelece três condições mínimas para a definição desse 

sujeito: assumir a condição de periférico; ter orgulho dessa condição e, por fim, agir 

politicamente a partir dessa realidade: 

Assim sendo, o sujeito periférico deve portar o orgulho de ser periférico; deve 

reconhecer-se como pertencendo a uma coletividade que compartilha códigos, 

normas e formas de ver o mundo; deve possuir senso crítico com relação à 

forma como a sociedade está estruturada; e deve agir para a superação das 

atuais condições.   

O sujeito periférico existe na realidade social. Sua maior expressão se encontra 

nas ações políticas dos movimentos sociais populares e na ação política dos 

coletivos artísticos da periferia. (D’ANDREA, 2013, p.175) 

 

O autor explica os processos que permitiram o surgimento do “sujeito 

periférico”, a importância do movimento Hip Hop, sobretudo o rap em São Paulo, e 

coletivos artísticos, principalmente saraus. Embora D’Andrea discorra sobre um 

contexto especificamente brasileiro é possível transpor para realidade argentina a 

mesma análise. Os villeros bonaerenses compartilham transformações históricas 

semelhantes aos paulistanos, a influência da cumbia villera, o movimento Hip Hop e os 

coletivos artísticos como as editoras cartoneras colaboram para o surgimento desses 



42 

 

indivíduos que agem politicamente movidos pelo orgulho de sua existência 

periférica/villera. 

Reconhecer um indivíduo periférico não é, a princípio, tarefa difícil se 

considerarmos o recorte geográfico ou econômico, mas uma reflexão mais aprofundada 

demonstra a complexidade das comunidades de periferia, sobretudo se ponderarmos os 

trajetos políticos vividos por Brasil e Argentina na última década e meia: a ascensão de 

governos considerados progressistas, o crescimento da classe média e políticas 

econômicas baseadas no consumo que mudaram o perfil das periferias e seus 

habitantes
33

. Nascer ou crescer na periferia não é, portanto, característica única para 

construção do sujeito periférico.  

Caso analisássemos apenas as características estruturais e estéticas da literatura 

contemporânea, seria possível abarcar diversas outras obras e artistas, visto que os 

discursos de resistência e a preferência por um locus marcado pela violência e a 

“malandragem”
34

 são recursos utilizados por diversos autores. As três condições 

propostas por D’Andrea nos permitiram uma aproximação entres os perfis de Sérgio 

Vaz e César González, essencial para compreensão da formação ética na literatura 

periférica.  

Essa formação dos “sujeitos periféricos” nos permite considerar a subjetividade 

e individualidade dos moradores e moradoras das villas e favelas. Ainda que exista 

uma forte voz coletiva em muitas obras e nas estruturas dos coletivos culturais, nem 

toda literatura produzida por escritores oriundos das periferias pode ser considerada 

“literatura periférica”. Os bairros pobres abrigam pessoas que se assumem 

periféricas/villeras/faveladas e carregam esse epíteto para vida, ao mesmo tempo em 

que acomoda mulheres e homens que enxergam as comunidades como um espaço de 

transição para uma “vida melhor”, e não há demérito nesta ou naquela posição. Alguns 

autores nascem e crescem nas favelas, mas buscam em sua arte referências e definições 

diferentes, ou simplesmente não se consideram marginais por não viverem mais nas 

                                                 
33

 Nomes proeminentes da cena periférica como Mano Brown (Racionais MC’s) refletem sobre a 

transformação das periferias dos anos 1990 para cá. Em entrevista à versão brasileira do jornal francês 

Le Monde Diplomatique em janeiro de 2018, o rapper explica a mudança nas letras de suas músicas pela 

própria mudança da periferia: “As pessoas têm mais diversão e opção. Entre igreja e o bar tem muita 

coisa [...]Sei lá porque mudou. Mudou porque tinha que mudar, porque é maior que a gente.” Em outros 

momentos o músico relaciona à mudança aos governos petistas de 2003 a 2016. 
34

 Esta análise dialoga com o que diz Alba Zaluar (1996) quando afirma que o malandro, ao invés de 

cumprir o papel de resistência ao capitalismo, tornou-se, contudo, o “anti-herói” deste. ( 

BENEVENUTO, 2010) 
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vilas ou por terem acessado outros espaços
35

. Em segundo, pudemos diferenciar 

também a arte “da periferia para periferia” da literatura que utiliza os recursos estéticos 

da marginalidade ou a ambientação periférica, mas não são elaborados por pessoas da 

margem, como Cidade Partida de Zuenir Ventura, Estação Carandiru de Dráuzio 

Varella. Os dois autores selecionados para análise compartilham uma existência 

periférica para si (idem), ou seja, compreendem sua condição social por meio da 

experiência individual e coletiva, transformando-a em subjetividade. González e Vaz 

emergiram das periferias, e mais importante, perceberam sua posição social/geográfica 

na luta pelo espaço urbano.  

Ainda que viver na periferia e na pobreza imprima nos indivíduos estigmas 

quase indeléveis, os autores selecionados ultrapassam a estigmatização para refletir os 

aspectos positivos de suas comunidades e sobre como a existência periférica habilita 

algumas características específicas de sobrevivência, força, solidariedade e resistência. 

Vale ressaltar que, o sentimento de orgulho do ser periférico não significa ausência de 

criticidade em relação aos problemas das favelas e villas
36

. 

 

2.3 Às margens do tempo 

 

Falar em temática das margens nos remete a alguns nomes importantes para a 

história da literatura “marginal” como Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Solano 

Trindade e João Antonio. Embora esses autores não façam parte do corpus deste 

trabalho, valem a menção visto que são exceções na historiografia literária, justamente 

por pertencerem a grupos socialmente excluídos e transporem em suas obras um pouco 

do que busca a literatura periférica. Carolina de Jesus, por exemplo, é uma das maiores 

referências para autoras periféricas e para a literatura negra brasileira, mas não 

conseguiu, no decorrer de sua vida, transformar o estigma periférico em orgulho
37

, pois 

                                                 
35

 É o caso de Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, que embora seja uma grande referência na literatura 

ambientada na periferia não se considera um autor “marginal”. 
36

Patrocínio (2015) reflete sobre o tom pedagógico na obra de Ferréz: “Contudo, é importante observar 

que tais personagens são expostos no texto segundo um rígido maniqueísmo, no qual não sobram críticas 

pontuais acerca das posturas concebidas como errôneas- como o consumo de drogas, a prática de 

assaltos, o alcoolismo e a alienação política [...]” (PATROCÍNIO, 2015, p.468) 
37

 Arruda, em seu trabalho de doutorado sobre a Carolina Maria de Jesus, reflete sobre o sentimento de 

inadequação da autora ao ambiente da favela: “O projeto de Carolina harmoniza-se, pois, com seu 

intento de sair do Canindé. Ela realmente via na literatura a chance de ascensão social, quando busca um 

público fora da favela, pois seu sentimento de não pertencimento àquele meio é revelado a todo 

momento nos diários. Não que ela fosse preconceituosa ou racista, como já disseram alguns, mas seu 
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a realidade socioistórica da autora não oferecia as mesmas possibilidades de reflexão 

para as faveladas/favelados. Interessante notar que a busca dos autores contemporâneos 

pela linguagem real, adaptada ao dialeto específico das periferias, encontra em Carolina 

de Jesus sua essência mais crua e verdadeira. 

João Antonio, por sua vez, traz para a narrativa os subalternos da década de 

1960 - dos jogadores de sinuca às prostitutas - utilizando de uma escrita próxima à 

realidade das periferias, com palavrões e gírias, em um trabalho minucioso de 

estetização linguística. Criado em uma realidade humilde em um bairro pobre de São 

Paulo, João Antonio revela em sua obra uma representação da “malandragem” por 

quem vivia e conhecia aquela realidade, ou seja, seus textos revelam um sujeito 

marginal, em oposição às visões externas de autores que o antecederam. A publicação 

Literatura Marginal da Revista Caros Amigos, organizada por Ferréz, tem em sua 

primeira edição uma epígrafe de João Antonio, bem simbólica para este trabalho e para 

o propósito da revista de apresentar a cultura da periferia:  

Evitem certos tipos, certos ambientes. Evitem a fala do povo, que vocês nem 

sabem onde mora e como. Não reportem povo, que ele fede. Não contem ruas, 

vidas, paixões violentas. Não se metam com o restolho que vocês não veem 

humanidade ali. Que vocês não percebem vida ali. E vocês não sabem escrever 

essas coisas. Não podem sentir certas emoções, como o ouvido não percebe 

ultra-sons. (João Antonio, trecho do livro Abraçado ao Meu Rancor) 

(LITERATURA MARGINAL-ATO I)  

 

Outros aspectos nos parecem interessantes na obra e biografia do escritor: em 

primeiro lugar a dificuldade do autor em comunicar-se por meio de sua ferramenta 

política, a literatura, com as camadas pobres como explica Martin: “Ocupando o 

incômodo lugar de “servo da classe média”, sem possibilidades concretas de se 

comunicar de fato - ao menos literariamente - com os miseráveis que protagonizam os 

seus textos, o autor paulistano parece sofrer o impasse de sua condição social” 

(MARTIN, 2008, p.52). Em segundo lugar, e para isso seria necessária uma análise 

aprofundada, o tom melancólico de parte da obra do autor, que aparecia também nas 

missivas enviadas a amigos
38

, revela um autor em conflito com sua origem periférica e 

a posição social (classe média, morador de Copacabana) que acabou ocupando
39

. 

                                                                                                                                              
pensamento de escritora a levava além das brigas de vizinhos por miudezas, do alcoolismo disseminado 

na favela, entre outros vícios e defeitos. ” (ARRUDA, 2015, p. 30) 
38

 JOÃO ANTÔNIO; CARNEIRO, Caio Porfírio; LUCAS, Fábio. Carta aos amigos. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2005.  
39

 O livro Abraçado ao meu rancor (1986) nos provoca essa reflexão. 
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Solano Trindade não representa, necessariamente, um indivíduo periférico, visto 

que desde cedo se relacionou com figuras importantes do cenário intelectual e artístico 

brasileiro. Idealizou com Gilberto Freyre o I congresso Afro-brasileiro em 1934, 

constituiu o comitê democrático afro-brasileiro com Abdias do Nascimento, criou com 

sua esposa Margarida e o etnólogo e escritor Edison Carneiro o Teatro Popular 

Brasileiro (TPB). No entanto, sua origem mestiça de negros, brancos e indígenas e a 

atuação política para preservação da cultura popular indígena e afro-brasileira, bem 

como sua radicação na cidade de Embu das Artes (próxima ao Capão Redondo, Valo 

Velho, Santo Eduardo, bairros periféricos da zona sul de São Paulo), garantiram a 

Solano o reconhecimento de autores periféricos e da comunidade marginal. O nome do 

autor virou denominação de escola e teatro, até de um banco comunitário no Capão 

Redondo, A Agência Popular Solano Trindade
40

, e uma moeda social que circula em 

espaços culturais da zona sul de São Paulo. 

              Esses autores, contudo, representam vozes isoladas na historiografia literária, 

aparecendo em contextos diferentes ou seguindo caminhos políticos e artísticos 

distintos. “Já os autores da literatura marginal, apareceram de forma mais ou menos 

organizada e em ‘bando’” (Eslava: 2004 apud VELLOSO, 2007). Essa característica 

coletiva de ação nos parece aspecto fundamental para compreender a literatura 

periférica e villera como um movimento literário em processo de consolidação. As 

edições organizadas por Ferréz e a editora Eloísa Cartonera demonstram que o 

trabalho de estruturação dessa nova literatura se dá em dois caminhos paralelos: o 

respeito das diferentes estéticas de autores periféricos e o esforço de defender um 

trabalho ético e coletivo, ou como diz Sérgio Vaz
41

 “segure na mão de quem está na 

frente e puxe a mão de quem está atrás”.  

             Os trabalhos acadêmicos que buscam aproximar as obras de autores argentinos 

e brasileiros indicam uma realidade que vai aos poucos se concretizando no 

intercâmbio cultural entre as periferias dos dois países. A editora de Washington 

Cucurto já lançou, em espanhol, livros dos poetas Binho, Alessandro Buzo e Serginho 

Poeta. Autores marginais brasileiros foram convidados para a 40ª Feira do Livro de 

Buenos Aires. O livro Coisa de Negros foi traduzido para o português, Camilo 

Blajaquis (César Gonzalez) esteve presente na balada literária organizada por 

                                                 
40

 Disponível em < https://piaui.folha.uol.com.br/materia/coworking-da-quebrada/> último acesso em 22 

de dezembro de 2018 
41

 Disponível em: < https://www.geledes.org.br/novos-dias-sergio-vaz/> último acesso em 22 de 

dezembro de 2018, as 22h34. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/coworking-da-quebrada/
https://www.geledes.org.br/novos-dias-sergio-vaz/
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Marcelino Freire, conversando com Luiz Alberto Mendes, autor de Memórias de um 

sobrevivente, entre outros eventos que aproximam os escritores periféricos.  

               A aproximação entre autores e obras reforça a teoria de que há um movimento 

estruturado e sólido entre os dois países, e este trabalho busca refletir sobre como a 

academia pode exercer um papel importante para ecoar as vozes da literatura 

periférica/villera e aumentar os subsídios para uma discussão aprofundada sobre os 

novos horizontes criados pela arte nascida das vozes subalternas. 

 

2.4 César González
42

 

 

A vida de César González é muito similar à de tantos outros jovens nascidos e 

criados nas favelas e villas. Proveniente de uma família numerosa, César é o mais 

velho de oito filhos. Vindo de uma família desestruturada, a avó assume o papel 

materno na vida do autor
43

. Com apenas 13 anos ingressa no mundo das drogas e, 

rapidamente, recorre à criminalidade como meio de sobrevivência financeira; dentre as 

infrações estão furto, assalto e sequestro. Dos 14 aos 19 anos passa por diversos 

reformatórios, sempre voltando a cometer delitos
44

. Nesse período é baleado duas vezes 

durante assaltos, na primeira vez a bala perfurou o estômago e o escritor foi reanimado 

após duas paradas cardíacas, na segunda vez foi alvejado por quatro tiros. 

Após os 19 anos, César passa por algumas penitenciárias e é no Instituto 

Belgrano del Barrio porteño de Once, em 2006, que conhece Patrício Montesano, 

mágico que lecionava na instituição. Segundo o autor, mais do que ensinar truques, 

Merok (pseudônimo de Patrício) filosofava a respeito das desigualdades social e 

econômica e como elas desencadeavam a violência e foram justamente as palavras que 

cativam González. Montesano foi despedido abruptamente após três meses, devido a 

um discurso sobre a moral repressiva despendido aos “pibes chorros”, visto que 

                                                 
42

 Algumas informações estão disponíveis no blog oficial do escritor: <camiloblajaquis.blogspot.com>, 

acesso em 22 de Agosto de 2018, 19:25. 
43

 A educadora e fundadora da ONG Casa do Zezinho, Dagmar Garroux, reflete no documentário A 

Ponte sobre a transferência da figura materna nas periferias. Para Garroux há um apagamento da figura 

da “mãe”, e as avós maternas têm assumido a responsabilidade na criação dos netos. Disponível em < 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs0mbQBddag>, último acesso 02 de janeiro de 2019, as 19h10. 
44

 O relatório da UNICEF de novembro de 2018 Las voces de las y los adolescentes privados de libertad 

en Argentina explica como essas instituições não trabalham suficientemente para a reinserção dos jovens 

e acabam colaborando para que elas e eles entrem de forma prematura no sistema prisional. Segundo o 

relatório, pelo menos um terço dos internos sofreram maus tratos nos reformatórios, e 90% não puderam 

denunciar. (UNICEF/ CENEP, 2018). Disponível em < https://www.unicef.org/argentina/informes/las-

voces-de-los-y-las-adolescentes-privados-de-libertad> último acesso em 02 de janeiro de 2019. Às 

19h52. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs0mbQBddag
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“confundía a los internos con sus métodos afectivos”. Contudo, mesmo após a 

demissão, Merok continuava visitando César e levando livros a pedido do autor. 

Estabeleceu-se, assim, uma relação de amizade.  

As leituras provocaram em González reflexões que incomodavam o sistema 

penitenciário, que enxerga nos internos apenas a vulgaridade, ou como escreve o poeta 

“un sistema alimentado por el ódio y la indiferencia, donde las torturas son cotidianas, 

donde se lavan las culpas de la especie humana”. Assim, César concebe a ideia de criar 

uma revista onde publicaria seus primeiros textos, escritos durante a noite em sua cela. 

Junto a Patrício e alguns amigos de classe média e intelectuais, César González lança a 

revista ¿Todo Piola?
45

, na qual o autor escreve sob o pseudônimo de Camilo Blajaquis. 

A primeira edição saiu sem que as autoridades carcerárias tomassem conhecimento. Os 

questionamentos do poeta, no entanto, provocaram mal-estar na estrutura carcerária e 

por isso, acabou sendo transferido algumas vezes e torturado enquanto “sus verdugos le 

hacían recordar que él era un monstruo y debía pagar con su cuerpo sus actos 

horrorosos”. Embora houvesse perseguição por parte dos agentes do estado, o autor 

continuou produzindo seus textos e durante o tempo em que esteve preso foram 

publicados quatro volumes da ¿Todo Piola?. 

Ao sair da prisão, em 2010, González inicia o ciclo básico comum (CBC) para 

ingressar na carreira de filosofia na Universidade de Buenos Aires (UBA). Após cinco 

meses em liberdade, então com 21 anos, publica seu primeiro livro La venganza del 

cordero atado, com quase 90 poemas escritos no cárcere, pela editora Ediciones 

Continente.  Em 2011 apresenta seu livro Crónica de una libertad condicional, também 

pela editora Continente e com todos os textos elaborados em liberdade. Em 2015 

publica seu terceiro livro de poemas Retórica al suspiro de queja. 

Embora não tenha terminado a graduação, o poeta se autodenomina um filósofo 

“tumbero
46

” e defende a linguagem carcerária e as gírias periféricas como forma de 

resistência, sem excluir a erudição, como veremos em seus poemas. Em entrevista para 

o periódico La Tinta o autor discorre um pouco sobre a linguagem: 

Como toda lengua primitiva, las jergas carcelarias y villeras están en peligro de 

extinción, entonces lucho porque eso no pase. Los villeros, desde que son 

concebidos, empiezan a ser explotados, hostigados, segregados, encarcelados… 

¡Por lo menos dejemos que hablen como quieran! y con las palabras que 

                                                 
45

 Segundo o dicionário da Real Academia Española a palavra piola significa: 1. adj. 

coloq. Arg. y Ur. Simpático, de trato agradable. U. t. c. s. / 2. adj. coloq. Arg. Astuto, listo. U. t. c. s. 

Poderíamos compreender o título como “Tudo tranquilo?” 
46

 “Tumbero” é a linguagem que circula nas prisões de Buenos Aires.  
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prefieran. Hoy el aparato de Estado, con sus maquinarias y tropa de técnicos, 

pretende aniquilar esto. Los mismos educadores que prohíben las palabras 

primitivas las usan para quedar como progres cool y pop. (LA TINTA, 

FEVEREIRO, 2017
47

) 

A crítica de César se baseia, principalmente, nos mecanismos de controle do 

discurso e dos corpos como forma de moldar os aspectos identirários das existências 

subalternas
48

. A aproximação de sua arte da linguagem villera como forma de 

resistência ao controle social é o meio pelo qual González reafirma sua identidade 

subalterna e, ao mesmo tempo, desconstrói a estigmatização dos villeros, que segundo 

o autor são enxergados como a parte disfuncional da sociedade, como explica: “luego 

rebautizados con el tiempo con el nombre de villeros, empezaron a cumplir esa función 

de ser “lo negro de la sociedad”, “lo oscuro”, los que llevan el mal “intrínsecamente” 

diría la gran Ángela Davis (COSECHA ROJA)
49

. Vale notar que a linguagem 

“tumbera” aparece de forma muito mais latente na produção audiovisual do autor, 

enquanto os poemas transitam entre as variações e se aproximam da linguagem 

filosófica e intimista. 

A produção cinematográfica de César González é marcada por uma forte crítica 

à desigualdade e um compromisso com o cinema engajado com a transformação social. 

O artista se inspira no cineasta russo Tarkovsky, para quem a arte é uma forma de 

colocar o homem em questionamento sobre si e sobre o mundo que o rodeia, como 

discorre em entrevista: “No veo fronteras ni excusas que separen la obra y la vida del 

artista. La obra ante todo debería ser la vida. El artista debe saber que siempre hay 

sentido en la pregunta ‘¿qué puedo hacer?’” (LA TINTA) 

  Em resposta a essa pergunta, González busca no cinema uma linguagem própria 

e uma forma de utilizar sua arte para oferecer novas perspectivas sobre a existência 

periférica. O audiovisual ainda é uma arte extremamente elitizada, e por isso César se 

inspira na ideia de um cinema menos glamoroso e mais centrado na mensagem que será 

transmitida a seu espectador: 

                                                 
47

 Disponível em <https://latinta.com.ar/2017/02/cesar-gonzalez-si-un-villero-exige-un-lugar-dentro-del-

arte-despierta-sentimientos-muy-oscuros-y-miserables/> último acesso em 02 de janeiro de 2019, às 

23h14. 
48

 A discussão sobre a linguagem como idioma-identidade dos villeros é o tema do primeiro capítulo da 

série documental que González produziu para o Canal Encuentro intitulado Corte Rancho. Disponível 

em <https://www.youtube.com/watch?v=e0ZcD26XKBM> Último acesso em 02 de janeiro de 2019. As 

19h58. 
49

 Entrevista a Matias Máximo em 08/09/2017. Disponível em < http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-

construccion-de-la-villeritud/> último acesso em 02 de janeiro de 2019 as 20h32. 

http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-construccion-de-la-villeritud/
http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-construccion-de-la-villeritud/
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Yo sigo el concepto de cine pobre. Lo encontré en Jean-Louis Comolli, que es 

un francés teórico de cine y director. Él habla de cine pobre como un método 

de filmar, de trabajo, en el que no hace falta más que una cámara y una 

“necesidad”, como dice Deleuze. Porque en la mayoría de los casos los 

cineastas consideran más importante los medios que el fin, la calidad técnica 

por sobre los resultados emocionales y vibracionales. (LA TINTA) 

 

A temática periférica abordada pelo artista em seus filmes busca uma nova 

abordagem sobre as favelas e villas, em contraposição àquelas utilizadas no cinema 

comercial. Como discutimos anteriormente, filmes como Elefante Blanco e Cidade de 

Deus, dentre outros, lançam sobre os subalternos olhares generalizadores, muitas vezes 

carregados de uma moral burguesa ou consternação cristã. Existem inúmeros filmes 

que retratam a vida em comunidades pobres, mas segundo o autor, falta sensibilidade 

para com as identidades periféricas: 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes de cine provienen de un segmento 

socio económico y racial muy específico, y comparten el mismo motor para 

motivar su carrera: “pegarla”, haciendo cine de género o de autor, eso no es 

más que un detalle. Se pueden declarar realistas y modernos, decir que “están 

revelando” la realidad de la pobreza, pero en verdad la están enmascarando. 

Hacen películas donde la reflexión final es clerical y culpabilizante. Si en el 

cine argentino aparece la villa no es para revelar las injusticias omnipresentes 

que viven los villeros, sino como aventura libidinal de los directores sobre la 

violencia de las villas. (LA TINTA) 

Não é, na perspectiva de González, apenas uma questão de pertencimento de 

classe, mas principalmente de percepção de classe
50

. É necessário que o artista utilize 

sua experiência de sujeito periférico para que, ao produzir o filme, as pessoas que não 

pertencem a esses espaços compreendam as problemáticas do lugar e entendam melhor 

as realidades das comunidades. Mesmo um morador das villas miseria pode reproduzir 

os discursos correntes e reforçar os estigmas da pobreza. 

César produz um extenso trabalho audiovisual. A carreira cinematográfica, 

inclusive, é prioridade do autor nos últimos anos. De 2010 a 2012, juntamente com 

Martín Céspedes, lança os curtas-metragens El cuento de la mala pipa, Mundo Aparte 

y Condicional, ainda de forma amadora. Em 2013 estreia seu primeiro trabalho 

profissional no cinema com o longa-metragem Diagnóstico Esperanza. No mesmo ano 
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 “Y no es un cine que hacen los pobres únicamente, porque el problema de base no es que las películas 

sobre los pobres las realicen personas de clase media. Nanook, el esquimal (1922) la filmó Robert 

Flaherty y era un burgués estadounidense. Ni Eisenstein ni Godard provienen de la clase 

baja, Rossellini es hijo de un banquero, y ellos hicieron películas brillantes sobre la pobreza.” (LA 

TINTA)  
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estreia uma série documental chamado Corte Rancho sobre artistas e movimentos 

sociais nas villas de Buenos Aires, pelo canal Encuentro. Em 2014 produz dois curtas 

intitulados “Guachines” e “Truco”. Em 2015 estreia seu segundo longa-metragem 

¿Qué puede un cuerpo?
51

. 

Em 2016 lança outro filme chamado Exomologesis, inspirado na obra de 

Foucault em que o autor discute temas como a necessidade de confessar-se e as 

estruturas que fazem de alguns sujeitos diretores da consciência de outros. Filmado em 

preto e branco dentro de um apartamento, quatro indivíduos de origens sociais 

diferentes metaforizam o sistema capitalista neoliberal que induz desejos e destrói 

todos os anseios das personagens. O filme nos oferece a possibilidade de refletir sobre 

a miséria da existência e a força do pensamento para libertar-nos das amarras. 

 O trabalho literário e cinematográfico de César González vem acompanhado de 

uma forte consciência de classe e a percepção de que é necessário o acesso aos bens 

culturais, mas que o trabalho de base para formação política dos indivíduos é 

indispensável, como diz em entrevista a La Gaceta: “El libro por si solo no es nada. 

Porque hay gente que lee y pide muerte, hay gente de derecha que lee, hay gente que 

apoya la dictadura y lee... El libro por si solo no ayuda a ser más sensible.” (LA 

GACETA). A partir dessa compreensão, o poeta ministra oficinas literárias nas villas 

miseria de Buenos Aires e ressignifica os pensamentos de Spinoza, Platão, Borges em 

linguagem “tumbera”.  

César González é, entretanto, um ponto fora da curva da desigualdade social, a 

exceção que confirma a regra. As chances de um “pibe chorro” encontrar um caminho 

diferente através da cultura, ainda mais dentro de uma instituição carcerária ainda são 

mínimas e podem reforçar a ideia falaciosa do mérito e o autor tem plena consciência 

de que o acesso cultural deve existir aliado à distribuição do capital econômico: 

 Intento, es lo que hago. Tampoco es que un pibe inmediatamente deja la droga 

o de robar por leer un libro, pero al menos por un rato se aferra a otra realidad. 

Lo hago sentir artista, le digo que todo lo que le dice la gente no es tan así. 

Pero tampoco es solo con palabras, porque con palabras la gente no se viste, ni 

viaja en el colectivo, ni paga la luz. Los libros no se comen. Yo tampoco le 

puedo exigir tanto a un pibe cuando no le puedo dar algo que le cambie su 

realidad, un salario, una beca. (LA GACETA) 
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 Pergunta formulada por Deleuze em comentário sobre Spinoza que em ÉTICA III diz: “O fato é que 

ninguém determinou, até agora, o que pode um corpo, isto é, a experiência a ninguém ensinou, até agora, 

o que o corpo- exclusivamente pelas leis da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem 

que seja determinado pela mente- pode e o que não pode fazer” ESPINOSA, Baruch. Ética III, Prop 2. 

São Paulo. Edusp. 2015 
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Ao mesmo tempo, a existência de César e de tantos outros escritores periféricos 

vêm para desestruturar os estereótipos subalternos de violência e inferioridade. 

Constrói novos olhares para a existência periférica, relacionando-a a ideia de cultura, 

filosofia, ciência. Por isso a ação do poeta é também a práxis cotidiana na qual ele 

deposita sua esperança de transformação: “Yo guardo la fe de que habrá un mundo más 

bello en el futuro. Sin esa fe no podría respirar siquiera.”
52

 (EL DESTAPE) 

2.5 Sérgio Vaz
53

 

 

Sérgio Vaz nasceu em Ladainha, no norte de Minas Gerais, e mudou-se para 

São Paulo aos cinco anos de idade, por isso não gosta de ser chamado de mineiro, é 

paulista de coração. Morou na zona sul da capital até radicar-se no bairro do 

Pirajussara, em Taboão da Serra, cidade onde mora atualmente. Estudou em escolas 

públicas e reprovou dois anos (7º do fundamental e 3º do ensino médio). Embora não 

tenha sido o melhor dos alunos, Vaz cresceu cercado pela literatura, por influência do 

pai que era um grande leitor e oferecia livros ao poeta. Segundo o autor, na década de 

1970 não era comum o gosto pela leitura, tinha vergonha de compartilhar seu apreço 

pela poesia (coisa de lunático ou afeminado
54

) e nutria o sonho de ser jogador de 

futebol (costuma dizer que ainda mantém esse sonho). Começou a trabalhar aos treze 

anos e passou por diversos empregos, de ajudante no empório do pai
55

 a assessor 

parlamentar na cidade de Taboão da Serra.  

O desejo de tornar-se poeta surgiu quando Vaz ainda estava no quartel, após a 

leitura de 1968: o ano que não terminou, de Zuenir Ventura, e o impacto causado pela 

frase de Ferreira Gullar no disco de Milton Nascimento
56

: “O canto não deve ser uma 

traição à vida. Só é justo cantar, se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas 

que não têm voz”.  Sérgio Vaz decidiu que queria ser o poeta que canta a liberdade e 
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 Entrevista disponível em < https://www.eldestapeweb.com/cesar-gonzalez-poeta-villero-n9078> 

último acesso em 03 de janeiro de 2019, as 3h34. 
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 A principal referência da biografia do autor está na dissertação de mestrado de Érica Peçanha do 

Nascimento (2006): Literatura Marginal: os escritores da periferia entram em cena, já referenciado 

neste trabalho. 
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 Em entrevista para Luis Henrique Gurgel, Cida Laginestra e Regina Clara para o portal Escrevendo o 

Futuro. Disponível em: < https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-

publicacoes/revista/entrevistas/artigo/373/entrevista-poetavoz-da-periferia> último acesso em 03 de 

janeiro de 2019 as 17h06. 
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 O Armazém do pai de Sérgio existia no local onde hoje funciona o bar do Zé Batidão, sede da 

Cooperifa e espaço em que o sarau é realizado todas as semanas.  
56

 Milton Nascimento ao vivo, 1983. 

https://www.eldestapeweb.com/cesar-gonzalez-poeta-villero-n9078
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fala sobre aquelas e aqueles que vivem à margem. Autores como Julio Cortázar, Vargas 

Llosa e Gabriel García Márquez também fazem parte das referências literárias de Vaz, 

mas Dom Quixote tem influência especial na vida do autor, que encontrou na 

personagem de Cervantes o reflexo de si como sonhador
57

. 

  Além da literatura, o rap e movimento Hip Hop sempre foram importantes para 

a construção de Vaz como poeta. Para ele esse movimento é um marco na 

transformação da consciência periférica, a partir da década de 1980, pois a cultura hip 

hop fez com que os jovens assumissem sua identidade subalterna e passassem a ter 

orgulho de si e de sua comunidade. Essa aproximação com o rap é determinante na 

poesia de Vaz, que teve, inclusive, alguns de seus poemas gravados por grupos de 

destaque na cena nacional, como explica Nascimento: 

Por circular pelos mesmos espaços que os rappers, tornou-se amigo e parceiro 

de alguns deles, tendo publicado alguns de seus poemas em CDs de rap. Para o 

grupo 509-E, por exemplo, Vaz fez “ A cerca”, que também dá título ao CD 

lançado em 2000; no CD da Família GOG, de 2003, contribuiu com o poema 

“Um sonho”; e para o  CD de estreia do grupo Sabedoria da Vida, em 2004, 

escreveu “Coisas da Vida”. Em 2003 Vaz participou, ainda, do livro Hip Hop a 

lápis, com o poema “O peregrino”. (NASCIMENTO, 2006, p.96) 

 

A cultura periférica sempre existiu, mas para o escritor é a partir do ano 2000 

que deixa de acontecer de forma isolada e surge estruturada como movimento. O hip 

hop tem papel fundamental nesse cenário, nas palavras do autor ele “dá um grito de 

independência” e acende o orgulho da periferia:  

“’Eu posso! Eu sou da periferia, e daí?’ É aí que vem o orgulho de ser negro, 

de ser da periferia e o respeito por quem mora na favela. Por isso começamos a 

fazer cultura para nós. Essa é a grande diferença hoje: antes nós fazíamos 

cultura para nos apresentar para a classe média e hoje fazemos para nós. 

Estamos fazendo e consumindo cultura. (REDE BRASIL ATUAL) 

 

  O sucesso do grupo Racionais MC’s e de livros como Capão Pecado e Cidade 

de Deus são marcos dessa virada periférica e é justamente a concepção de que a arte 

periférica não deve buscar ser assimilada e consumida apenas pela classe média, mas 

antes dialogar com a própria periferia, que engendra o alicerce da literatura periférica, 

direcionada a um novo público leitor: os moradores das comunidades (embora também 

seja consumida pela classe média), abrindo espaço para movimentos como a Cooperifa.  
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 Entrevista concedida para a Revista Fórum: “Pô, eu era muito estranho, muito apaixonado por 

literatura, aí caiu o Dom Quixote na minha mão, e esse livrou salvou minha vida. Terminei o livro e 

constatei que eu era um sonhador, e não tem nenhum problema em ser um sonhador. ” Disponível em: < 

https://www.revistaforum.com.br/sergio-vaz-o-poeta-sonhador-da-quebrada-completa-25-anos-de-

carreira/> último acesso em 03 de janeiro de 2019 as 19h28. 
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  Antes de fundar a Cooperativa Cultural da Periferia, Sérgio Vaz lança, em 1992, 

seu primeiro livro Subindo a ladeira mora a noite, em parceria com a poeta Adriana 

Muciolo, editado de forma independente e patrocinado por empresas de Taboão da 

Serra. Em 1995 publica o segundo livro, A margem do Vento, e em 1999 o terceiro, 

Pensamentos Vadios, ambos independentes e vendidos de mão em mão pelo próprio 

autor, que ainda exerce outros trabalhos para manter-se financeiramente. 

  Em 2001, junto a um grupo de amigos, entre eles Marcos Pezão, Sérgio Vaz 

cria a Cooperifa
58

 com o intuito de reunir artistas periféricos de diversos segmentos 

como música, literatura e artes plásticas, sediada no Jardim Guarujá, zona sul de São 

Paulo. O Sarau da Cooperifa, às terças-feiras, tornou-se umas das referências culturais 

da capital paulista, já lançou inúmeros autores e influenciou muitos grupos que hoje 

organizam saraus nas periferias da cidade. O autor explica que o encontro começou de 

forma despretensiosa: “Nem sabíamos o que era sarau. Escolhemos a quarta-feira
59

, dia 

de jogo de futebol, para vir somente pessoas que gostam de poesia. ” (ESCREVENDO 

O FUTURO
60

) e se tornou modelo de resistência cultural, ressignificando o bairro e a 

periferia como um todo. 

  Lucia Tennina reflete sobre como os saraus que acontecem nos bairros pobres 

de São Paulo se apropriam do termo utilizado pela elite intelectual, mas forjam uma 

nova estrutura e uma nova concepção do espaço, transformando bares e pessoas 

humildes, muitas vezes, com pouco ou nenhum estudo formal, em protagonistas de um 

processo de difusão cultural inédito:  

Porém, como todo deslocamento de um domínio de origem para outro, não se 

tratava de uma cópia dos saraus das salas das elegantes casas das elites 

paulistas, mas de múltiplos processos que os tornaram diferentes a ponto de 

não permitir comparações entre si. Trata-se, pode-se dizer, de uma apropriação 

livre que mantém apenas o rótulo sarau e a arte como palavra de ordem central. 

(TENNINA, 2013, p.12) 

 

  Sérgio Vaz descreve o impulso que o levou a realizar produção cultural na 

periferia e para a periferia após ir ao bairro do Bixiga (zona central de São Paulo) e 

perceber a discrepância de acesso a instituições culturais em comparação com o bairro 
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 O nome inicial “Cooperativa Cultural da Periferia” foi trocado posteriormente para “Cooperação 

Cultural da Periferia” visto que a nomenclatura “Cooperativa” só poderia ser utilizada para referir-se a 

grupos trabalhistas. 
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 Inicialmente os Saraus aconteciam às quartas-feiras, mas foi transferidos para as terças. 
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 Em entrevista para Luis Henrique Gurgel, Cida Laginestra e Regina Clara para o portal Escrevendo 

o Futuro. Disponível em: < https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-

publicacoes/revista/entrevistas/artigo/373/entrevista-poetavoz-da-periferia> último acesso em 03 de 

janeiro de 2019 as 17h06. 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/biblioteca/nossas-publicacoes/revista/entrevistas/artigo/373/entrevista-poetavoz-da-periferia
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onde residia e sentir-se como O cobrador, de Rubem Fonseca: ‘Vocês me devem 

cultura’. Foi assim que a minha sede de cultura aumentou. Onde saciar a minha sede? 

Sair da periferia, ir até o Centro para assistir a uma peça de teatro, ver um filme. E 

como fica quem vive na periferia? ” (ESCREVENDO O FUTURO). Por acreditar na 

literatura como ferramenta de transformação social o escritor cria, em 2002, o projeto 

Poesia contra a violência que percorre escolas de São Paulo discutindo poesia, como 

uma forma de aproximar-se de seus leitores mais jovens. Além de escolas regulares, 

Vaz leva sua poesia para outros espaços como a Fundação Casa, onde dialoga com 

menores infratores: 

Eu já fui várias vezes e eu acho que a função da arte e do entretenimento é ir 

onde todos estão. Eu preciso estar nesses lugares, porque são espaços onde está 

o povo, e eu sou do povo. Quero contribuir enquanto ser humano e artista com 

essas pessoas que estão privadas de liberdade. Quero ajudar de alguma forma, 

se possível, na ressocialização.  (O Estado de São Paulo, 19 de agosto de 

2018
61

).  

 

  Embora Sérgio Vaz não busque ser o porta-voz das identidades periféricas, as 

experiências de observação e diálogo com os sujeitos que o cercam aparece de forma 

pulsante no livro A poesia dos deuses inferiores
62

 de 2004. Nele, o poeta homenageia 

figuras históricas da resistência cultural e política como João Cândido, Sabotage, 

Lamarca e Carlos Marighela, além de indivíduos anônimos que têm suas histórias 

poetizadas por Vaz. Érica Peçanha do Nascimento explica que para o autor “a poesia 

dos deuses inferiores é produto da sua recente preocupação em produzir ‘poesias 

cidadãs’, aquelas que ao apresentar versos de caráter social, traduzam carências e 

injustiças sofridas pelos sujeitos marginalizados” (NASCIMENTO, 2006, p. 99). 

  O esforço de Vaz para imprimir em seus versos a realidade subalterna está 

alicerçado na compreensão de que ainda existe uma disputa narrativa, de que a 

literatura periférica pode abordar os mais diversos temas, como acontece no Sarau da 

Cooperifa todas as semanas, mas os moradores dos bairros pobres ainda lutam para 

serem enxergados como cidadãos, como seres humanos, por isso se faz necessário 

escancarar nas linhas a complexidade periférica, ou nas palavras do autor: “Nossa arte 

sangra, sua, chora. Quando alguém escreve que está tomando um tiro você escuta o 
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 Disponível em: < https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,poeta-sergio-vaz-mobiliza-

jovens-artistas-da-periferia-de-sp-com-eventos-de-poesia,70002458952> Último acesso em 04 de janeiro 
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 Alguns dos poemas presentes nesse livro serão incluídos do livro Colecionador de Pedras, estudado 

neste trabalho. 
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barulho da bala, sente o sangue escorrer pela página (...) Quando eu faço uma poesia, 

quando alguém faz peça de teatro não está falando só por si, mas por muita gente. “
63

 

  Sobre a definição de uma literatura periférica, Vaz é objetivo ao explicar que “A 

literatura grega é feita pelos gregos, a literatura negra é feita pelos negros, a literatura 

da periferia é feita pelas pessoas da periferia. Ela traz em si a dor, a pobreza, a 

violência, a violência policial, a falta de saúde, a brutalidade, a criminalidade.
64

” Para o 

autor esse movimento literário dá oportunidade para que as pessoas possam ser 

protagonistas da própria história e sentirem-se representadas, sem precisar de 

mediador, direito negado por décadas de exclusão social. O poeta toma cuidado, 

contudo, para não antagonizar a “literatura periférica” à “literatura universal” e 

compreende que há um novo senso estético, em analogia com a antropofagia do 

modernismo: 

Fortaleceu a antropofagia periférica: pegamos toda essa cultura que vem do 

centro, mastigamos e entregamos de forma periférica. O que estamos fazendo 

agora é dando nosso charme, nossa visão sobre as coisas. É o nosso momento. 

Queremos mostrar a poesia negra como ela é, a literatura periférica como ela é. 

Nosso teatro se comunica de outra forma, que não é nem melhor nem pior, é a 

nossa forma. A literatura periférica é melhor que a universal? Não, ela é nossa, 

ela apenas nos representa. (Idem) 

 

  Compreendemos que existem inúmeras estéticas periféricas, que dialogam em 

alguns pontos e se distanciam em outros, e que a “outra forma” de comunicar proposta 

do Sérgio Vaz é direcionada por uma ética periférica, ou seja, por uma identidade que 

comporta as heterogeneidades, mas que aproxima os sujeitos pelas experiências 

compartilhadas. Não por acaso, percebemos similaridades entre os autores estudados 

nesta dissertação, embora pertençam a espaços geográficos distantes e de certa forma 

diferentes.  

 Para Gens (2016), Sérgio Vaz confere visibilidade ao território periférico e 

subverte a concepção, aos olhos de uma elite, de que os habitantes das comunidades 

eram incapazes de produzir cultura e uma literatura de qualidade. Vaz, entretanto, mais 

do que dar visibilidade, busca a formação de sujeitos combativos e críticos e faz da sua 

poesia instrumento de indignação e rebeldia. Nas palavras do autor, “a arte que liberta 

não pode vir da mão que escraviza”, por isso seus poemas são políticos, sem 

politicagem: 
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 Entrevista para o portal Rede Brasil Atual, já referenciado neste trabalho. 
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 Para o portal Escrevendo o futuro, já referenciado neste trabalho. 
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O que a gente faz é para que o pobre não seja cordial. A gente quer que a 

pessoa saia fora da caixa, que seja mais combativa. Tem gente que me 

pergunta: mas vocês tiram as pessoas das ruas e das drogas? Esse não é o 

propósito, eu não sou assistente social. A gente faz cultura, e arte é rebeldia. Se 

não é rebelde não é arte, se não transgride não é arte. Por isso que as pessoas 

gostam, porque eu gostaria de estar falando o que aquele artista está. Esse é o 

poder do artista. Ele é o cara que está com uma lanterna na mão. Por isso, eu 

acho que a arte não pode vir da mão de quem escraviza. A nossa arte vem da 

rua, das ruas que os anjos não frequentam. É lá que se escreve. Nossa arte vem 

da dor. Ela não fala dos negros, ela fala pelos negros, com os negros. Não fala 

dos pobres, fala com eles e por eles, junto. (REDE BRASIL ATUAL) 

 

 O trabalho de formação e militância pela cultura rendeu grande visibilidade para 

Sérgio Vaz, que fez em 2018 trinta anos de literatura com diversos prêmios e 

homenagens, entre eles Unicef (2007); Em 2009 é eleito pela Revista Época como uma 

das 100 pessoas mais influentes daquele ano
65

. Orilaxé (2010); Trip Transformadores 

(2011); Governador de São Paulo, nas categorias Inclusão cultural e destaque cultural 

(2011), Heróis Invisíveis e Hutus
66

 e em 2016 recebeu o título de cidadão paulistano, 

mais alta honraria do município, pelo seu trabalho de vanguarda na produção cultural. 

Além dos livros já citados, Vaz lançou Colecionador de Pedras (2007); Literatura, pão 

e poesia (2011) e Flores de Alvenaria (2016), todos pela Global Editora, além do 

Cooperifa – Antropofagia periférica, de forma independente. 
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 Enciclopédia do Itaú Cultural. Disponível em < 
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PARTE III 

 

3.1 Diálogos Poéticos 

 

As análises deste trabalho foram subdivididas em cinco tópicos para cada livro, 

considerando a proposta de aproximação entre os textos de Vaz e González. Os tópicos 

são: Palavra-ação, Voz individual e coletiva, Literatura e resistência, Cárcere e 

vigilância e amor na obra de César González; já em Sério Vaz: Palavra-ação; Voz 

individual e coletiva; Território; As personagens; Amor. 

  Embora busquemos aproximações entre os dois autores e suas obras, optamos 

por realizar leituras separadas de cada livro. Após a leitura atenta, elencamos os temas 

recorrentes nos textos, para então colocá-los em comparação. Desta forma, alguns 

tópicos não convergem para os dois autores, por exemplo: Em César González há uma 

constante sobre o encarceramento e a violência dos agentes do Estado, enquanto em 

Sérgio Vaz há uma construção volumosa de personagens. Pareceu-nos construtivo 

manter as escolhas do autor e não apenas analisar os pontos em comum. 

  Além das distinções, outros temas como Palavra-ação, Voz individual e 

coletiva, e amor aparecem nas duas obras e servirão de base para que possamos 

compreender como os autores constroem a concepção de si e dos outros a partir do 

fazer poético. Por serem livros extensos (124 poemas no livro de Sérgio Vaz e 79 

poemas no livro de César González) diversos outros temas seriam possíveis, 

selecionamos aqueles que apareciam de forma recorrente, direta ou indiretamente.  

  Começaremos analisando o livro Crónica de una libertad condicional, de César 

González e, em seguida, o livro Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz. Na terceira 

parte deste capítulo discutimos um pouco sobre as aproximações e distanciamentos que 

pudemos observar. Buscaremos aproximar as análises dos poemas das questões 

apresentadas nos capítulos introdutórios desta dissertação, inclusive das biografias dos 

autores. 

 

3.2 Crónica de una libertad condicional – César González 

 

Para elaborar nossa análise buscaremos uma proposta que estabeleça relações 

entre o autor (figura social) e o texto (obra ficcional). Não significa, contudo, uma 
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interpretação biográfica dos textos ou a valorização do indivíduo e do gênio artístico
67

 

nos moldes dos ideais burgueses dos séculos XVIII e XIX, como descreve Foucault em 

seu artigo O que é um autor (1992), mas a compreensão de que o apagamento total da 

figura do autor, sobretudo no caso de César González, descartaria aspectos importantes 

para a análise de alguns poemas, como veremos adiante. Compreendemos que uma 

análise partindo de concepções sociológicas não desconsidera a condição verbal da 

literatura (BARTHES, 1992), e, por vezes, a interpretação dos textos não dependerá de 

referências externas, mas partirá da própria economia interna da obra. 

Cesar González utilizava o pseudônimo Camilo Blajaquis em suas primeiras 

publicações, na revista ¿Todo piola? e em seu primeiro livro, La venguanza del 

cordero atado. O pseudônimo foi uma homenagem a Camilo Cienfuegos
68

 e a 

Domingos Blajaquis
69

, sindicalista assassinado em 1966. A escolha de pseudônimos 

homenageando figuras históricas de resistência demarca uma posição política e 

ideológica do autor
70

. No caso de González, entretanto, a omissão de sua identidade 

buscava também assegurar sua integridade física e psicológica, visto que as autoridades 

não viam de forma positiva a postura questionadora do autor e as críticas ao sistema 

penitenciário, como explica ele em seu blog pessoal:  

“Pero la voluntad de César de exigir sus derechos a través de escritos al sistema 

judicial  comenzó a generar un malestar con las jerarquías psíquicas de los 

institutos. Comenzaron a trasladarlo repentinamente y fue torturado en varias 

ocasiones por el hecho de leer y rebelarse, sus verdugos le hacían recordar que 

él era un monstruo y debía pagar con su cuerpo sus actos horrorosos”
71

 

 

O resgate de seu nome de batismo é marcado por um posicionamento 

identitário, além do distanciamento do perigo da tortura após sua saída da prisão, em 
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 A figura individualizada do autor, muitas vezes, cede lugar para um senso de coletividade, ora pela 

enunciação de um “nós” contra “eles” nas poesias, ora pela publicação de obras coletivas que suprem a 

escassez de recursos para escritores periféricos. Muitas autoras e autores têm seus primeiros poemas 

publicados em antologias periféricas, é o caso de Luz Ribeiro, Jéssica Campos e Tawane Theodoro. Essa 

tendência já se mostrava no começo dos anos 2000 com as edições da “Literatura Marginal”, organizadas 

por Ferréz e publicadas pela Revista Caros Amigos. 

Tivemos, inclusive, a oportunidade de organizar o livro Resistência, publicado pela Quirino edições, com 

textos de diversos poetas da zona sul de São Paulo (Capão Redondo), vinculados principalmente ao 

Cursinho Popular Carolina de Jesus. Todo o processo de organização evidenciou a força dessa 

coletividade. 
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 Revolucionário cubano que atuou na Guerra da libertação nacional contra a ditadura de Fulgencio 

Batista.  
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 César utilizou o nome após ler o livro de Rodolfo Walsh “Quién mató a Rosendo”. 
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 No Brasil, o autor Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferréz, assume postura semelhante na criação de seu 

nome artístico. [Ferre] faz referência a Virgulino Ferreira, o Lampião e [Z] é uma homenagem a Zumbi 

dos Palmares. 
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 < https://camiloblajaquis.blogspot.com/2013/12/breve-biografia.html >último acesso em 01 de 

novembro de 2018. 
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uma tentativa de evidenciar sua filiação social, como explica em entrevista para o 

jornal argentino La Gaceta: “Soy González, hijo de una madre soltera. Lo justo y lo 

más acorde con mis raíces latinoamericanas o hispanas. Blajaquis es un apellido griego. 

¿Qué tengo que ver yo con Grecia, más allá de los libros que leo?” Reconhecer a 

importância de um nome popular, e quase genérico, é também compreender as raízes 

que o conectam a uma classe, mesmo heterogênea, marcada por um processo de 

exclusão social. 

Quanto à organização de Crónica de una libertad condicional é interessante 

notar a ausência de apresentações ou textos introdutórios, comumente elaborados por 

intelectuais e estudiosos de literatura. A voz que se enuncia em primeiro lugar é a do 

próprio poeta, sem mediações ou explicações. A escolha editorial parece não ser 

exclusividade de César González, o livro de Sérgio Vaz, Colecionador de pedras, 

estudado neste trabalho também pretere análises acadêmicas e coloca em sua 

introdução um texto de outro autor periférico, Ferréz. O texto do autor de Capão 

Pecado aparece como uma pequena narrativa que nos lança para o livro, sem intenção 

explicativa ou analítica. Essa constatação não significa, contudo, uma polarização da 

literatura periférica com outros setores da cultura. Geovani Martins
72

, por exemplo, traz 

nas orelhas de seu livro, bem como na quarta capa, textos e indicações de figuras 

importantes como Antonio Prata, João Moreira Salles e Chico Buarque.   

O primeiro livro publicado por González foi escrito durante seu período 

encarcerado, ainda sob o pseudônimo de Camilo Blajaquis, com quase 90 poemas. O 

título “La venguanza del cordero atado” faz referência ao conceito utilizado no álbum 

Lobo suelto/ Cordero atado da banda de rock argentina Los redondos de Ricota, o livro 

foi, inclusive, ilustrado pelo artista Rocambole, assim como o disco. César explica o 

título do livro: 

 “No soy un fanático de los Redondos, pero sí un investigador de las letras, de 

la música, de los acordes. Algo de esa pasión ricotera está en La venganza del 

cordero atado. Juego con ese título del disco porque considero que el lobo 

suelto es la representación del capitalismo de consumo y el cordero atado 

representa al pibe excluido, encarcelado, asesinado por la policía, el pibe 

condenado a ser un adicto, un ignorante. Llega una noche en que ese cordero se 

desata y sale a vengarse de todos. Se desata solo el cordero. Pero la venganza 
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 Escritor periférico carioca, autor do livro Sol na cabeça. O sétimo livro de Sérgio Vaz, Literatura, pão 

e poesia, também conta com textos de intelectuais como Heloísa Buarque de Holanda e Eliane Brum. 
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no es matar al lobo. La venganza es regalarle un poema, reflexionar. La poesía 

es mi mejor venganza.”
73

  

 

Da explicação do autor podemos inferir algumas reflexões importantes. Em 

primeiro lugar a oposição “Nós” versus “Eles” que nos parece latente em grande parte 

da arte periférica. No caso do título do primeiro livro de González o “outro” não 

aparece personificado, mas representado por uma estrutura macroestrutural que é o 

sistema capitalista, enquanto o “eu” é representado de forma coletiva pelo cordeiro 

atado. O “pibe” é compreendido como vítima de uma estrutura de exclusão e 

desigualdade, relegado ao crime, à violência e à ignorância. A segunda reflexão gerada 

pela explicação do autor é a perspectiva abrangente que ele demonstra sobre a 

organização social. Fugindo de uma experiência meramente subjetiva, a vingança do 

cordeiro assume uma força revolucionária que extrapola o individual. Em terceiro 

lugar, vale destacar a concepção do autor de como a poesia é uma ferramenta de 

embate. Em muitos textos de González a literatura aparece como instrumento de 

resistência e transformação social, sem deixar de ser uma vingança contra aqueles que 

o queriam ignorante. 

Enquanto o primeiro livro demonstra um eu poético recluso e reflexivo, que 

olha a lua cheia distante em oposição ao inferno material que o cerca
74

, em parte 

devido ao seu contexto de produção, o segundo livro, Crónica de una libertad 

condicional, expande o horizonte de reflexão e constrói de um lado uma voz individual 

adaptando-se a uma liberdade vigiada e restrita de uma sociedade desigual, flertando 

com o existencialismo, de outro lado uma voz, muitas vezes, coletiva e abrangente, 

oferecendo reflexões metafísicas mescladas em contraste com a materialidade 

realística. 

Crónica de una libertad condicional foi publicado em 2011 pela Tinta Limón 

ediciones, com uma tiragem de 2.000 exemplares, e reeditado pela Ediciones 

Continente em 2014. Utilizaremos para análise esta última edição, contendo alguns 

poemas novos e uma revisão feita pelo autor. Todos os poemas que compõem o livro 

foram elaborados em liberdade, embora a presença do cárcere seja latente. 
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 El orgullo de la vieja, texto publicado no portal Página 12 em 18 de outubro de 2010. Disponível em: 
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18.html> Último acesso em 07 de janeiro de 2019 as 12h18. 
74

 Poema La venganza del cordero atado que abre e dá título ao primeiro livro do autor: “esta noche hay 

una luna llena, / tendría que ser remedio santo./ Pero acá abajo todo está muy raro, / las miradas van 

bloqueadas, desteñidas, agitadas [...]” 
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Cesar González questiona a conceituação de uma “literatura villera” ou “cultura 

villera”, visto que para ele essa segmentação é utilizada como instrumento para apartar 

a produção cultural das periferias da cultura nacional como um todo, e tem se mostrado 

uma estratégia eficaz para manter a cultura periférica isolada por adjetivações da 

chamada “alta cultura”, como explica em entrevista pessoal à pesquisadora Fabiana 

Oliveira de Souza
75

 (2018): 

porque de los burgueses nadie está diciendo «literatura burguesa», nadie dice 

«literatura de blancos», es literatura. Pero, en cambio, el de la villa que escribe 

es «literatura periférica», «literatura marginal» [...]. No, es literatura, punto y 

aparte. Si no que aclaremos todo, ¿no? (entrevista pessoal). (SOUZA, 2018, p. 

104) 

 

Os apontamentos do escritor argentino recaem também sobre a indefinição do 

que seria uma “cultura argentina”, e sobre a necessidade de “luchar porque la cultura 

no sea un concepto neutral o petrificado”
76

. Assim, ainda que existam ressalvas quanto 

à defesa de uma cultura villera, o autor compreende que a modificação da cultura 

burguesa como cultura oficial passa também pela construção de uma “villeritud”, uma 

compreensão da identidade villera em relação à organização social em economias 

capitalistas. Para o autor, toda sociedade capitalista e reacionária precisa de um inimigo 

para combater, uma representação do perigo contra a ordem social, e neste contexto 

“Los lugares donde viven los villeros ocupan un lugar dentro de la imaginación popular 

que representa el horror y el casi canibalismo.” Desta forma, a partir de sua própria 

construção social, César esforça-se também para desmistificar as alegorias construídas 

sobre os sujeitos periféricos e seus lugares de origem, como explica Souza: 

Apesar de abordar outros temas correlatos, a partir do momento em que passa a 

escrever, o principal objetivo do autor tem sido construir uma villeritud, ou 

seja, criar uma noção do que é “ser villero”, combatendo os estereótipos, mas 

também fugindo da armadilha da idealização. Há, nos textos desse novo 

sujeito, uma valorização do território e do lugar da experiência, o que justifica 

a escolha do termo para definir seu intuito. (SOUZA, 2018, p. 100) 

 

Discutimos anteriormente a importância da representação de indivíduos 

subalternizados por eles mesmos, e como essa autorrepresentação pode ser significativa 

para o fortalecimento de uma identidade múltipla sobre os sujeitos periféricos. Quando 
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 Dissertação de mestrado defendida em 2018 sob orientação do Professor Doutor Ary Pimentel: 

Periferia e construção de um lugar de autor na obra de César González: Villas, empoderamento e 

representação de grupos alterizados. 
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 Entrevista a Cosecha Roja, 2017, disponível em < http://cosecharoja.org/cine-migrante-la-

construccion-de-la-villeritud/> último acesso em 01 de novembro de 2018, 22:32. 
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compreendemos a heterogeneidade dos subalternos, é possível perceber que a literatura 

produzida nas periferias por si só não engloba os diversos perfis existentes nos espaços 

marginalizados, e mesmo autoras e autores periféricos podem incorrer em 

generalizações
77

, visto que lançam sobre a realidade olhares marcados pela própria 

subjetividade, mas é justamente na multiplicação desses olhares que será possível uma 

construção mais ampla das periferias. 

 

3.2.1 Aspectos formais da obra 

 

A primeira característica que nos surpreende na obra de César González é a 

escolha lexical do autor. Ainda que grande parte das autoras e autores oriundos da 

periferia sejam leitores assíduos e, consequentemente, tenham ampliado seu 

vocabulário a partir do acesso, muitas vezes tardio, aos livros e ao mundo letrado 

tradicional, é recorrente nas obras uma reprodução sistemática da linguagem periférica. 

Essa reprodução pode ser compreendida como uma opção estética, uma forma de 

marcar a identidade periférica, ou mesmo uma tentativa de aproximação com a 

linguagem de seus leitores potenciais. González, contudo, mescla sua linguagem 

marcada pela oralidade, com repetição de conjunções e ausência de pontuação, 

principalmente vírgulas, com o vocabulário adquirido pela leitura nos tempos de 

cárcere, como explica em entrevista citada por Aldo Raponi:  

“creo que el primer libro me habrá llevado como tres meses, leía dos páginas 

por día, por noche, para mí ya era un montón, después eso fue progresando y 

después me los comía los libros estando encerrado. Cada vez iba conociendo 

más palabras, incorporando términos a mi vocabulario, iba a una entrevista en 

el juzgado y me podía manejar con otro léxico, dije: bueno loco, acá tengo 

vida, acá hay vida” (ALDO RAPONI,2011, p.5) 

 

González enxerga nas palavras a força para compreender a si e ao mundo, a 

oportunidade de representar a própria existência, de forma literal e metafórica, frente a 

um mundo dominado pela linguagem, que age muitas vezes como instrumento de 

exclusão. Pierre Furter, na introdução do livro Educação como prática de liberdade, de 

Paulo Freire, reflete sobre o poder libertador da palavra: “Só então a palavra em vez de 

ser o veículo das ideologias alienantes e/ou de uma cultura ociosa tornar-se-á geradora, 
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 Paulo Roberto Tonani do Patrocínio, no artigo “Ferréz: ética e realismo” (2015) aponta o forte 

maniqueísmo presente na obra do autor, o que passa também pelos estereótipos e juízos de valor. Ferréz 

não é uma exceção, o autor argentino Washington Cucurto leva o estereótipo ao limite do grotesco em 

obras como “Hasta Quitarle panamá a los yanquis”. 
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isto é, o instrumento de uma transformação global do homem e da sociedade” 

(FURTER, 1967, p. 3). Para o poeta argentino o poder gerador da palavra é 

indispensável, por isso busca experimentações linguísticas e teóricas da elaboração de 

seus textos, bem como na estruturação de suas falas em entrevistas. 

A referência a filósofos e sociólogos também é estratégia recorrente nos livros 

de González, assim como em seus filmes
78

. O acesso de César a esse capital cultural 

permitiu ao autor novos olhares sobre o sistema e as estruturas que engendram as villas 

e pibes chorros e, consequentemente, deixou mais complexa sua análise da realidade. 

Se por um lado o conhecimento empírico imprime uma posição ideológica em seus 

textos, por outro lado a formação teórica evita as formulações genéricas, ou as fórmulas 

tradicionais. Vale ressaltar que o poeta villero apresenta apenas uma das possíveis 

perspectivas da realidade periférica bonaerense, e discorre sobre esse meio a partir de 

uma ótica subjetiva, sobretudo quando compreendemos que a trajetória do autor 

aparece como um ponto fora da curva das sociedades marcadas pela desigualdade, 

como explica Souza: 

(...) o autor é um caso, um exemplo de escritor oriundo de um território 

periférico, mas sua figura não representa nem caracteriza um conjunto. 

Pouquíssimos villeros se posicionam sobre as villas com um olhar coincidente 

com o seu e muito poucos escrevem; dos que escrevem, raros abordam o tema 

das villas com um ponto de vista similar. (SOUZA, 2018, p.96-97) 

 

Souza (2018), em entrevista realizada com autor, já referenciada neste trabalho, 

observa sua compreensão sobre as reproduções sociais de violência e desigualdade ao 

discutir sobre a relação com a criminalidade, a partir da seguinte narrativa de César 

González: “La primera vez que robé me compré zapatillas y la segunda llevé a comer 

afuera a mis hermanos con plata manchada con sangre pero el sistema me la aceptaba 

igual. Eso es el capitalismo: no importa de dónde salga el dinero, lo que importa es que 

gastes” (SOUZA, 2018, p. 94). Para além de uma visão paternalista sobre sua própria 

história ou de um arrependimento cristão, González compreende as estruturas que 

mantêm vivas as engrenagens da criminalidade, reforçadas por uma lógica de consumo 

e violência simbólica. Ainda que o argentino não represente a maioria dos sujeitos 

oriundos das villas miseria, é interessante notar a similaridade com outros autores, que 

a partir do acesso a novos espaços de construção de conhecimento, conseguem 
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 Discutimos na Parte II deste trabalho sobre a produção cinematográfica de César González e as 

influências de Deleuze e Foucault. 
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observar com mais nitidez a organização social
79

. Para ele a consciência de classe vem 

aliada ao existencialismo de Sartre e a influência de pensadores como Deleuze e, 

sobretudo Foucault quando pensa sobre vigilância e punição. 

 

3.2.2 Palavra que transforma 

 

A formação cultural e filosófica de González modifica tanto sua escolha lexical 

quanto os aspectos temáticos do livro Crónica de una libertad condicional. Nas 

palavras do autor, a leitura transformou seu ódio e a vontade de matar, ou sair para 

roubar, em outra coisa, em novas perspectivas de transformação social. A compreensão 

da estrutura macrológica, desta máquina de produzir “pibes chorros”, aparece em 

poemas em que o eu poemático tenta elaborar ou refletir as possibilidades de uma 

sociedade mais justa e igualitária, como no poema Utopías: 

 

Utopías   

Que el mundo sea amor 

aunque sea ocho horas al día 

que para viajar por el mundo 

el pasaporte sólo diga humano  

[...] 

y que corra el pajáro por nuestra venas 

y que nuestra sangre vuelva a resplandecer 

y que si hay piquetes no nos importe 

si no hay rutas que no importe 

y que seamos la bondad 

y dejemos se sentir venrguenza 

por caminar descalzos (p. 63) 

 

O título reflete sobre uma existência fortemente idealizada em referência ao 

mundo proposto por Thomas Morus, onde não haveria fome ou miséria. A construção 

de um lugar ideal tem reverberações em diversas culturas, principalmente em contextos 

marcados pela escassez ou violência, como Cocanha da Idade Média ou São Saruê na 

cultura nordestina. A flexão da palavra no plural nos parece uma concepção do eu 

poemático sobre a multiplicidade das transformações, ou das microutopias.  
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 Ferréz, em resposta ao artigo do apresentador de TV Luciano Huck intitulado Pensamentos quase 
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O conceito de utopia do poema está diretamente ligado à eliminação de 

fronteiras e à solidariedade entre os indivíduos, o que reafirma a ideia que de não basta 

uma utopia, mas várias. Embora haja referência a “viajar el mundo”, poderíamos 

compreender as fronteiras internas de um contexto desigual. As rotas e piquetes 

simbolizariam, assim, os entraves enfrentados em uma sociedade complexa para a 

liberdade de ir,vir e ser. O uso de pronomes na primeira pessoa do plural insere o eu 

poemático em uma coletividade, que não faz referência, necessariamente, a uma classe 

social, mas a um conceito mais amplo de humanidade. 

Embora projete idealizações sobre realidades utópicas, fica latente o 

pressuposto de que a postura assumida não deve ser de passividade ou resignação 

diante das mazelas sociais, mas antes uma postura combativa do “sonho acordado da 

civilização” (CÂNDIDO, 1995, p. 112). Como afirma Cândido (1995) “A literatura 

confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas” (p.113), por isso, em diversos poemas, o autor 

discorre sobre a função da palavra e seu poder transformador. Refletimos anteriormente 

sobre a linguagem na perspectiva de González e como ela cria um espaço de reflexão 

sobre si e o mundo, vejamos no poema Sobre la palabra a força transformadora da 

poesia como prática social: 

 

En todas las culturas 

el don es de la palabra 

en todas las religiones 

el dios es la palabra 

las versiones del mundo 

primero fueron dichas 

es entonces el lenguaje 

el supremo invento humano 

los profetas hebreos 

o las diosas hindúes 

los mitos griegos 

o las leyendas del gaucho 

fueron decisiones del lenguaje 

¿quién no escuchó hablar al viento? 

¿quién no escuchó el grito de la nieve? 

¿acaso la naturaleza no tiene su abecedario? 

¿la poesía se escribe 

o la poesía de vive? (p. 85) 

 

A associação da palavra com as figuras divinas aparece em diversos poemas do 

livro e sempre com uma visão dessacralizada dos deuses, como no poema “liberación 

molecular de la lengua”, em seus primeiros versos aparecem “El lenguaje es la primera 
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verdad/ que nos recibe en la realidad/ el primer dios omnipresente / al que rendimos 

culto y cuentas / convencido por milenios / a quedarse en calma” (p.59). Para o poeta, a 

própria palavra e a linguagem que carregam a divindade, o poder de criação e 

transformação, são elas que criam as religiões e os deuses, criam as abstrações e a 

concretude.  Em sobre la palabra é possível compreender que não há sociedade que 

escape ao poder universal da linguagem, o verdadeiro deus está presente na cultura 

grega, hindu, hebraica, e também na cultura argentina (com referência ao “gaucho”), 

mas é o questionamento ao final do poema que provoca a maior reflexão e gera uma 

dupla possibilidade interpretativa. A primeira interpretação nos parece uma oposição ao 

conceito inicial do poema, se as religiões e as civilizações foram decisões da 

linguagem, existe uma realidade que não passa por este crivo, a existência natural (que 

não é uma “versão do mundo” e não é uma “cultura”), nesse caminho interpretativo o 

mundo pré-linguagem, representado pela natureza, é a própria essência da existência, a 

poesia em si.  

Em uma segunda interpretação, compreendemos a linguagem ligada à práxis e, 

por isso mesmo, indissociável da existência concreta. O questionamento ao final 

permitiria inferir que a poesia se vive, e deve ser mais do que um exercício abstrato da 

busca pelo belo. Retomando a ideia de que as utopias devem ser construídas, caberia ao 

poeta auxiliar nessa construção. Parece-nos um caminho acertado quando observamos 

outros poemas da obra e percebemos a busca por uma filiação a figuras históricas que 

transformaram a linguagem em instrumentos revolucionários. No poema “Profeta 

Robert Nesta”, em homenagem ao cantor Bob Marley
80

, González enxerga no músico 

jamaicano um espectro profético da mudança pela palavra, como um libertador: 

“mostró un camino para escapar de la opresión/ los escuchan todos, las villas y los 

countrys” (p. 78). A oposição do diálogo contra as armas aparece também em “poesía 

para un zapatista” em que o poeta faz referência aos processos revolucionários 

propostos pelo grupo Zapatista, que embora sejam guerrilheiros, são reconhecidos por 

não utilizarem da violência armada, o eu poemático enfatiza essa postura nos versos 

“acribillan sin balas a los dueños de la farsa / que nos condenan a un velório cotidiano/ 

llegaron casi al fondo de la utopía” a força revolucionária dos zapatistas estaria na 

propagação das ideias e dos direitos, da palavra contra violência.  
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 Robert Nesta não é o único jamaicano homenageado no livro; na página 81, César González dedica um 

poema ao atleta Usain Bolt. 
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3.2.3  Voz individual e coletiva. Nós e os outros 

 

César González enxerga na poesia uma possibilidade de agir sobre si e os 

outros, ou seja, a literatura ganha relevo como ferramenta de transformação, embate e 

salvação. Parafraseando o grupo paulistano Racionais MC’s, ‘a palavra vale um tiro, e 

ele tem muita munição’
81

, assim, a consciência de classe e de pertencimento a um 

coletivo construído pela exclusão social aparece de forma recorrente em diversos 

poemas do livro analisado.  

Quando discutimos o acesso ao capital cultural obtido pelo autor, frisamos a 

perspectiva singular das villas na visão de González, principalmente pela elaboração de 

reflexões mais complexas e filosóficas. Vale ressaltar, contudo, que não há uma ruptura 

do indivíduo, não existem dois Césares (nem mesmo a diferença entre César González 

e Camilo Blajaquis), é o mesmo sujeito transformando-se continuamente.  

O poeta discute inúmeras vezes sobre a criminalidade e intelectualidade e é 

taxativo em sua análise: “Me di cuenta de que la sociedad prefiere que los pibes roben, 

que se droguen antes que accionen y piensen. Es más peligroso un pibe que piensa que 

un pibe que roba.”
82

 A origem social e a formação teórica oferecem ao autor 

possibilidades ímpares de ora lançar-se nesse coletivo e falar a partir deste prisma, ora 

afastar-se para observar em tom mais crítico e com um olhar desanuviado. 

O sentimento de pertencimento e a concepção de villeritud leva à adoção de 

uma voz coletiva em alguns poemas de Crônica de una libertad condicional, por vezes 

essa coletividade aparece de forma elíptica, construída principalmente pela existência 

de um “outro” marcado e visivelmente representado pelas classes mais altas, como no 

poema ¿Un mundo sin pobres?: 

 

¿Un mundo sin pobres? 

Ahora 

si ahora mismo 

en estos momentos 

miles de presos aislados como bestias 

ahora 

si ahora mismo 

miles de banqueros andan sueltos 

y tienen más libertad que las ratas 
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 Racionais MC’s: Capítulo 4, versículo 3 do disco Sobrevivendo no Inferno (1997) 
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ahora  

si ahora mismo 

alguien discrimina 

alguien decide matar al muerto 

los patrulleros cuidan a los pervertidos 

seguridad privada para proteger a los demonios 

la ciudad es la selva 

del enriquecimiento ilícito 

de la silenciosa expulsión 

el único que molesta y funciona mal 

es el villero… 

contemplo la vida en un día soleado 

el colectivo atraviesa un barrio lindo 

donde siempre se quejan por algo 

me pregunto 

¿podrán vivir sin los pobres? 

¿sabrán hacer algo sin ellos? 

¿quién cuidará el cultivo? 

¿quién brindará amor al futuro alimento? 

¿quién recogerá las cosechas? 

¿quién las guardará y las llevará en sus camiones? 

¿quién construyó los edificios de la modernidad? 

¿quién asfaltó sus calles? (p.28) 

 

No poema não há uma voz explicitamente coletiva com a utilização de 

pronomes na primeira pessoa do plural, constrói-se todo com uso de pronomes 

indefinidos, interrogativos, pronomes pessoais e possessivos em terceira pessoa, ora 

para se referir aos pobres (ellos) e a um “outro” indefinido (sus camiones; sus calles). 

A primeira pessoa aparece para dividir as duas partes do poema, a primeira elaborada a 

partir de afirmações críticas e marcadas por uma compreensão de mundo e a segunda 

formada por interrogações que oferecem respostas implícitas. 

A primeira parte, construída por antíteses e paradoxos, revela uma visão 

dicotômica da realidade. O isolamento relacionado aos presos (comparados a bestas) e 

a liberdade incondicional oferecida aos banqueiros (vistos como ratos). Outras 

oposições aparecem para mostrar uma existência incoerente, como a segurança 

protegendo os demônios, a cidade e a selva. O paradoxo no décimo segundo verso é 

particularmente significativo (matar o morto), se considerarmos as possibilidades 

significativas no contexto do poema (os mortos são os villeros, relegados à sub-

existência?). E nessa realidade esquizofrênica, marcada por pesos e medidas 

discrepantes, recai sobre os villeros pobres o incômodo e o desajustamento social. Em 

uma ambientação oposta ao desajuste descrito nos versos anteriores (um dia 

ensolarado, um bairro bonito) esse eu poemático (inferimos que pertença à classe 

baixa, em oposição ao bairro possivelmente rico) reflete sobre a existência, com uma 
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forte tendência marxista. A compreensão sobre a função social do trabalho para a 

transformação da sociedade, ao questionar o funcionamento das estruturas sociais sem 

a força de trabalho vendida pelas camadas mais baixas, pressupõe a existência 

parasitária de um “outro” apontado pelo poema. Não nos parece uma extrapolação da 

análise compreender o eu poemático como parte da coletividade villera e trabalhadora 

em oposição às elites (sempre queixosas) que exploram o trabalho dos pobres em uma 

perpetuação do modus operandi capitalista, os dêiticos temporais (ahora, si ahora 

mismo) reforçam a continuidade e manutenção dessa realidade, em qualquer tempo que 

o leitor retorne à poesia a estrutura se repetirá, sempre agora, no exato momento que o 

poema renasce a cada leitura. 

Benveniste (2005), ao discorrer sobre enunciação, explica que a constituição de 

um EU pressupõe necessariamente a existência de um TU, todo ato discursivo 

pressupõe dialogicidade, e o sujeito enunciador impregna sua subjetividade no 

discurso. Ou seja, mesmo o texto mais próximo da neutralidade ainda está banhado 

pelas marcas do sujeito. Interessante notar que na literatura de González, esse 

interlocutor parece determinado, ao mesmo tempo em que desponta uma terceira 

pessoa no discurso, um ELES. O “eu” da poesia marginal vislumbra o “tu” com 

características especificas, como se esse leitor compreendesse a mensagem por 

compartilhar uma série de construções sociais e linguísticas. A terceira pessoa do 

discurso acaba surgindo, muitas vezes, como no poema acima, de forma elíptica, e 

engendra uma dicotomia entre eu/tu (nós) e eles/ os outros. Discorremos brevemente no 

começo desta dissertação sobre essa dicotomia e como a busca por uma coletividade 

periférica contra o “outro” é ratificada pelos movimentos periféricos como o rap e a 

literatura de periferia, vale notar, contudo, como essa característica aparece em Crónica 

de una libertad condicional. No poema “sistema no judicial”, o autor personifica esse 

“outro”: 

 

Milagro es que el defensor del estado 

gane un juicio a favor de un pobre 

y si querés un abogado particular 

son muy caros 

los jueces no es que están ciegos 

sólo miran la capacidad adquisitiva 

[...] 

sus ojos sólo funcionan cuando tienen 

que firmarle la condena a un pobre 

su trabajo consiste en eso [...] 
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Na obra de César González essa figura antagônica ao eu poético aparece 

comumente na representação de juízes e policiais, ou de forma generalizada, como o 

estado que agiria de forma ordenada e consciente para o encarceramento da população 

pobre. Para o autor, o funcionamento das estruturas de poder existe para “mantener 

perpetua la sumisión”, visto que os desvios diante das normas e condutas criaria 

indivíduos ímpares, logo, indesejáveis, como explica Foucault:  

Duas imagens, portanto, da disciplina. Num extremo, a disciplina-bloco, a 

instituição fechada, estabelecida à margem, e toda voltada para funções 

negativas: fazer parar o mal, romper as comunicações, suspender o tempo. No 

outro extremo, com o panoptismo, temos a disciplina-mecanismo: um 

dispositivo funcional que deve melhorar o exercício do poder tornando-o mais 

rápido, mais leve, mais eficaz, um desenho das coerções sutis para uma 

sociedade que está por vir. (FOUCAULT, 1997, p.73) 

 

Em muitos textos, González reflete sobre essa vigilância que “Nos reducen a un 

estado de melancolia / constante sobre la obediencia y el horror / nos hacen dudar de la 

libertad
83

” O questionamento do autor extrapola o ambiente carcerário para refletir 

sobre as estruturas sociais em possível diálogo com o pensamento de Foucault sobre 

vigilância e punição, como veremos adiante. Em outros poemas, González recorre à 

voz coletiva de forma direta, incluindo-se no discurso contra esse outro, como no 

poema Consejos para un miserable: 

 

[...] 

!no nos temas! 

!no nos temas! 

aunque te convencieron de otra cosa 

los villeros también tenemos venas 

y la razón en nosotros también habita 

nuestras suelas caminaron el barro 

y nuestras manitos taparon goteras. (p. 68) 

 

A silepse utilizada pelo eu poemático (terceira e primeira pessoas) constrói uma 

voz coletiva dos villeros em que o poeta se vê incluído nessa coletividade. Outra vez há 

uma divisão entre “nós” e os “outros”, em um tom menos agressivo o poeta aponta o 

outro incapaz de compreender a existência villera, ou se recusa a aceitá-los como uma 

complexidade racional e humana. Assim, a poesia tenta aproximar as pessoas do 

discurso, inseridos em uma mesma realidade acachapante “y los miserables sin amor 

como vos” 
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Percebemos, então, que a voz coletiva aparece, explícita ou implicitamente, 

como um enfrentamento de um inimigo comum (as classes altas? O estado de controle 

e cerceamento das liberdades e individualidades?) e não pela busca uma representação 

homogênea dos villeros e encarcerados.  

 

3.2.4  Poesia-ponte. Literatura e resistência 

                 

               O esforço em aproximar a voz individual e subjetiva de uma voz coletiva nos 

parece, muitas vezes, um trabalho de formação da consciência de classe a partir do 

fazer poético, em uma concepção gramsciniana de hegemonia cultural, ou seja, pela 

compreensão de que as elites têm reforçado seus discursos nos mais diferentes campos 

do saber e por isso garantem sua posição de dominação. Desta forma, podemos refletir 

sobre as reverberações que a literatura periférica pode engendrar na consciência 

coletiva das comunidades a que pertencem e para a sociedade como um todo. A 

concepção de uma periferia que cria arte e é referência na literatura contemporânea 

modifica “a transmissão hereditária do poder e dos privilégios” (BOURDIEU, 2004) e 

por isso, modifica também a reprodução da estrutura de classes. 

             Compreendemos que o “habitus de classe” proposto por Bourdieu é estruturado 

a partir de matrizes complexas que passam pelo capital econômico, cultural e pela 

violência simbólica, mas reconhecemos a importância da literatura como instrumento 

de dominação social e formação de indivíduos que pode reforçar uma estrutura de 

desigualdade ou desafiá-la. 

               Assim como Antonio Cândido em Direito à literatura, Compagnon 

compreende que a literatura não existe apenas como um objeto de deleite e 

entretenimento, mas também existe para humanizar, edificar mulheres e homens 

(COMPAGNON, 2010). A literatura, então, se torna um instrumento poderoso que 

ultrapassa a simples expressão de sentimentos e experiências individuais para 

representar a vida social e um projeto de sociedade, que às vezes mimetiza a realidade, 

às vezes a supera (BENEVENUTO, 2010).  

A força da literatura como transformadora social aparece em diversos poemas 

do livro analisado, surgindo, muitas vezes, como momento de ruptura, outras como 

alicerce para enfrentar as violências da realidade. César González no poema “Sobre 

despertar” vislumbra no fazer poético um divisor de águas, o encontro com a literatura 
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promove um novo “despertar”, como um renascimento para uma nova concepção da 

existência.  

Seis heridas de arma de fuego 

exhiben mi existencia 

¿y qué fue lo que salvó mi destino 

de una muerte policial? 

fue un encuentro  

encontrarme con la poesía 

un encuentro 

un gran encuentro 

me ofreció un abrazo 

cuando todo eran piñas  

fue mi escudo en cada enfrentamiento 

para vencer el olvido y el egoísmo  

[...] (p. 90) 

 

O encontro com a poesia surge como uma experiência de quase morte e a arte 

figura uma posição diametralmente oposta à criminalidade e à violência. A repetição do 

termo “encontro” em quatro versos consecutivos indica a circunstância imprevisível da 

aproximação, visto que a cultura é negada àqueles que são “morocho y de una villa”. A 

poesia aparece como um “milagre” transformador, ao mesmo tempo em que é fraterna 

(ofereció un abrazo). O eu poemático parte então, da aceitação de suas marcas (seis 

heridas) e as utiliza como lembranças indeléveis de uma vida pré-poesia, utilizando 

seus estigmas como ponto de partida para novas possibilidades: “y hoy mis sueños son 

miles/ se multiplican por cada gramo de cicatriz existente”. 

          “Sobre despertar” imprime em seus versos as marcas físicas do poeta e fecha o 

livro Crónica de una libertad condicional, é interessante notar o poema de abertura Del 

alma humana e como ele inicia o livro em sua reflexão sobre a corporeidade “El cuerpo 

representa una magia incierta / la vida fue diseñada e nada puede inventar nada”. Ainda 

neste poema os versos remetem ao passado de forma melancólica e negativa: “Al mirar 

atrás siento un gran remordimiento/ nada fue brillante y todo fue oscuro” enquanto o 

poema final demonstra uma divisão entre esse passado sombrio e um futuro 

transformado. Ao final do poema o poeta diz: 

 

[...] me cansé de ser un delito y un legajo policial 

mi propuse contradecir mi destino 

me cansé de que me nieguen la cultura 

por ser morocho y de una Villa 

comprendí que el mundo necesita excluidos  

para mantenerse estable 

después de esa ruptura 
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renové mi visón 

y hasta las células más pequeñas [p. 90] 

 

Enquanto no primeiro poema existe uma imutabilidade da vida, em que a única 

coisa cara e necessária é a liberdade, o último revela uma ruptura intelectual e física 

(visão e células), a divisão entre passado e presente é determinada por um 

posicionamento do eu poemático, após o encontro com a poesia. A poesia não ofereceu 

ao poeta uma possibilidade de fuga da realidade, mas subsídios para compreensão dela. 

Compreender que o mundo precisa do excluídos é enxergar na sociedade a divisão de 

classes e se armar da poesia para engendrar a transformação. 

A partir do encontro com a poesia, o autor busca, no fazer poético, a força para 

superar a violência, o ódio e a solidão. No poema “Ritmica laboral diaria", o ato de 

escrever surge como consolo para enfrentar uma realidade cristalizada por 

desigualdades e funcionamento maquinal, distante de qualquer utopia. 

 

!Quiero silencio! 

ventilar mi odio con aire fresco 

refrescar todo el dolor existente 

[...] 

difundo un mundo imposible 

que de suceder no tendría socios 

y así el mejor consuelo es escribir 

escribir para vivir, morir y resurgir 

no niego que deseo con todo la piel 

ver despertar nuestro encanto y salir del hechizo  

de creer que todo es igual siempre lo mismo 

cotidiana adicción a creer que hay ética 

cuando no hay ni moral 

[…] (p. 21) 

  

As presenças do ódio e da figura do poeta como um indivíduo que enxerga além 

das estruturas sociais aparecem em diversas poesias do livro e demonstram um eu 

poemático carregando em si o peso da realidade sem os véus de Maya, e a poesia como 

força motriz para superar esse ódio latente.  

 

Berretines
84

 para defenderse 
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 Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola Berretín é: 1. m. 

coloq. Arg. y Ur. Capricho, deseo vehemente, ilusión. Contudo, o autor utiliza”Berretines” como o 

nome dado, dentro do mundo marginal argentino, para definir o idioma e códigos de valores próprios 

desse mundo. O termo é explicado no primeiro capítulo da série Corte Rancho, dirigida por González 

para o Canal Encuentro. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e0ZcD26XKBM&t=12s>, 

último acesso em 24 de julho de 2019, às 13h01. 

https://www.youtube.com/watch?v=e0ZcD26XKBM&t=12s


74 

 

[…] 

no lograron adaptarme al matadero de almas 

y el precio es que a veces 

siento temblores 

repentinamente se despiertan mis nervios 

y puede ser que me trabe 

me voy ahogando de odio 

y vengo corriendo a escribir una poesía 

y así recupero el pulso normal 

salgo a correr tranquilamente por la plaza 

y veo a los hombres bajo anestesia total 

no considero necesario ningún disfraz 

por eso me acusan de lo que me acusan 

de ver las cosas 

en su dolor permanente. (p.24) 

 

            Muito mais que um momento de ruptura entre uma vida de violências e a 

literatura-salvação como no poema Sobre despertar, a poesia tem o poder de drenar o 

ódio, que não foi apagado pelo instante do encontro, o próprio corpo do poeta carrega a 

memória da violência, como explica Souza ao refletir sobre os poemas e filmes de 

González em relação com sua experiência pessoal: 

No caso de González, tratou-se de uma superação ainda mais surpreendente 

porque ele vinha sofrendo uma brutal violência física, além da simbólica, que 

gerou um trauma que ainda persiste (...)ressalta González, lembrando as marcas 

que seu corpo carrega devido à violência física e mental sofrida e revelando 

que quando entra em um presídio hoje – nas ocasiões em que é convidado para 

fazer alguma palestra –, se imagina sendo algemado, pois isso é o que lhe traz 

sua memória ativa. (SOUZA, 2018, p. 98) 

            

                Nesse sentido, compreendemos o conceito de Walter Benjamin (1994) de que 

a literatura carrega em si reflexos de seu momento histórico e social, ainda que não o 

faça de forma intencional, ou seja, ainda que a ficção não deva ser vista como 

documento histórico e a análise literária possa independer da contextualização, 

podemos compreender a importância das experiências dos sujeitos em sociedades 

desiguais, ou seja, como a construção social de González reverbera em sua relação com 

a literatura e com sua própria memória. Não por acaso o poeta reitera sua condição de 

artista em diversos textos do livro, e encontra na arte a ferramenta para entender seu 

mundo interno e externo
85

.  
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 Em “Sobre devenir”:  “!Yo soy poeta! / me recuerdo al despertar” (p. 32), ou em “Renacimiento”: 

“Hoy derroto a la tristeza con arte / y así hago pequeñas homenajes al sol” (p. 53), entre outros. 

Relembrar sua posição de poeta nos parece uma forma de superar a dor de compreender as estruturas 

sociais e ao mesmo tempo enxergar a literatura como práxis cotidiana. 
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3.2.5  Cárcere, vigilância e punição 

 

A relação entre as experiências pessoais e a atividade literária de César 

González fica nítida nas inúmeras referências ao encarceramento e aos processos de 

vigilância de uma sociedade moderna e urbana. A partir de sua experiência e formação 

cultural o poeta fala autonomamente sobre a exclusão dos grupos subalternos, 

principalmente aqueles que passaram pelo encarceramento ou foram relegados à 

criminalidade. A visão do autor parte da concretude do ambiente carcerário para refletir 

sobre as estruturas sociais em evidente correspondência com os conceitos foucaultianos 

de vigilância e punição. O poema Sobre el miedo reflete sobre essa força disciplinar 

que limita os comportamentos e ações: 

 

Nos reducen a un estado de melancolía 

constante 

sobre la obediencia y el horror 

nos hacen dudar de la libertad 

como si fuera una psicópata desconocida [...] (p. 10) 

 

O controle invisível que reduz o comportamento à obediência aparece no início 

do poema como um ‘outro’ indefinido, responsável pela vigilância contínua que nos 

leva a questionar a liberdade, ou mesmo enxergar qualquer ação que fuja da 

normalidade como um defeito de funcionamento. Para Foucault (1997), as classes 

sociais têm suas regras e valores, e a partir da ascensão da burguesia houve a 

condenação dos ‘ilegalismos’ dos pobres como uma forma de controlar seus corpos e 

sua força de trabalho. Essa concepção aparece ao fim do poema, em uma metáfora da 

consciência reverberando as vozes coletivas: 

[...] 

mis amigos muertos suelen visitarme 

me dicen que vengo bastante bien 

también me visitan muertos desconocidos 

me dicen que están arrepentidos 

que ellos no se animaron a vivir 

y le regalaron su esencia a un patrón 

creyendo que estas leyes 

eran el equilibrio (p. 10) 

 

As vozes de amigos e desconhecidos surgem como polos da consciência. De um 

lado os conhecidos veem na ‘recuperação’ do poeta uma positividade por encaixar-se 

na sociedade, de outro lado as vozes desconhecidas confessam arrependimentos por 



76 

 

não viverem livres e acreditarem em leis injustas. A força moralizante se personifica na 

figura de um ‘patrão’ e do Estado representado pelas leis. Fica nítida a aproximação do 

poeta com o pensamento de Foucault sobre o controle do subalterno como forma de 

manter viva uma engrenagem de produção capitalista, principalmente na força do 

antepenúltimo verso, a palavra “regalar” adquire uma conotação irônica e melancólica, 

principalmente de considerarmos que esse “regalo” é a própria essência desses 

trabalhadores. 

Embora os mecanismos de controle estejam difundidos em todo um sistema de 

vigilância contínua, muitas vezes há uma materialização dessa força punitiva na figura 

de agentes do Estado, sobretudo psicólogos, sempre representados pelo autor como 

instrumento de repressão. Em El negro rengo y la psicologia o poeta evidencia a 

função exercida pelos psicólogos de controle dos indivíduos: 

 

 [...] 
escucho al psicólogo retarme por ser sincero 

lo que me trajo un severo castigo 

me obligaba a ser abañil u obrero 

algo que él jamás sería 

Él se ofendió 

yo seguí preso 

dicha experiencia me sirvió para comprender  

el poder es sólo de la esfera resplandeciente 

que reina al fondo del motor psico (p. 15) 

 

O psicólogo da instituição carcerária age de forma repressiva frente a 

‘sinceridade’ do eu poemático o obrigando a um castigo, um paradoxo ético quando 

compreendemos a função social de agentes da saúde mental, que deveriam valorizar a 

abertura emocional dos pacientes. A função do profissional é adaptar o indivíduo à 

normalidade das estruturas capitalistas, em que a ociosidade e o lazer são vistos como 

desajuste social, para as classes mais baixas, como explica Foucault (2004), toda 

sociedade tem uma “política geral” do que considera verdade, meios e técnicas de 

valorizar essa “verdade”, bem como “o status daqueles que estão encarregados de dizer 

o que conta como verdade” (FOUCAULT, 2004, p. 131) 

Os trabalhos descritos, ligados à construção civil, ao trabalho manual, são 

extremamente simbólicos, principalmente por serem profissões das camadas 

subalternas. A ideia não é reforçar a desvalorização dessas funções, mas questionar a 

imposição e o rechaço à possibilidade de um trabalho intelectual, em diálogo com a 
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divisão social do trabalho que cria as elites sociais (os psicólogos pertenceriam a essa 

elite).  

A relação de César com a psicologia social é conturbada, ele vê nesses 

profissionais a representação da sociedade de controle, visto que buscam encaixar 

qualquer subjetividade em um modelo de existência funcional. Em entrevistas, o autor 

faz referências ao primeiro poema elaborado e a reação do psicólogo ao lê-lo:  

“le llevé un poema, uno de los primeros…. Mirá escribí esto estoy 

experimentando una sensación que no experimenté nunca, estoy sintiendo que 

puedo servir para algo, le dije, pero ella lo agarró, lo corrió para un costado y 

me dijo que eso no me iba a dar de comer el día de mañana, que yo tenía que 

pensar en trabajar… Tenés que pensar que cometiste un delito me dijo”
86

 

 

A rejeição do profissional, que deveria incentivá-lo, reafirmou a compreensão 

de que eles existem mais para relembrar a posição de excluído social do que para 

realmente ressocializar os encarcerados. Assim, o poeta afasta as respostas pré-

determinadas dos psicólogos para elaborar possibilidades infinitas da imaginação: 

 

busqué bien en la cabeza y encontré 

un lugar que los psicólogos  

no me habían dicho que existia 

la imaginación 

y me di cuenta que yo podía imaginar mi destino 

que podía ser mi juez abogado y fiscal 

ser mi psicólogo y paciente 

y yo considerar cuando estoy apto 

para salir a la sociedad (p. 15) 

 

Aparentemente o poeta busca na imaginação, não em oposição à racionalidade, 

mas como relação de alteridade com o mundo e os outros, a ampliação de caminhos 

para própria existência, fugindo dos modelos engessados da psicologia social (na 

perspectiva do autor), o eu poemático se torna autônomo em relação à sua formação e 

reescrita de sua história, e como vimos anteriormente, a poesia é determinante para essa 

transformação. 

Os mecanismos de vigilância e punição aparecem em outros poemas do livro, 

em dois deles sugere-se um diálogo desses dois conceitos. Em “teorema sobre entrar” e 

“teorema sobre salir” o autor discorre sobre as formas de dominação dos indivíduos. 

No primeiro poema, os versos “un monólogo represivo/ en boca de los que deben 

normalizar/ a nosotros los anormales” (p. 17) discorre sobre os personagens 
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disciplinares que agem sobre os corpos para limitá-los nas relações, enquanto no 

segundo poema, os versos “cuando entro a comprar algo / puertas que se cieran / al 

paso de mis pasos/ ventanas que me vigilan a escondidas” (p. 31) a própria disciplina 

aparece na vigilância contínua e moralizante, para mitigar os comportamentos 

licenciosos. O eu poemático dos dois poemas (considerando uma continuidade) não 

pode fugir do sistema de controle, estando encarcerado ou não, o poeta deve adaptar-se 

“al hambre / y a la ignorancia” (p. 31). 

Outras vezes, o cárcere é visto como isolamento físico e psicológico, em uma 

constante animalização dos internos, que buscam as mais vazias relações para lembrar-

se de sua humanidade. O poema Charlas con amigos presos revela o poeta fora das 

instituições carcerárias, mas ainda preso às lembranças e sentimentos do isolamento: 

 

Tengo muchos amigos desparramados 

por un par de prisiones 

algunos de ellos a veces me llaman  

siempre están alegres 

aunque justo estén viniendo 

de una tortura 

[…] 

recuerdo cuando era yo el que llamaba 

 y pocos me atendían 

y pocos se acordaban 

y tenía que mendigar hasta el peor oído 

para no olvidarme como era una conversación 

para sentirme menos bestia  

menos salvaje 

[…] 

y hoy que estoy afuera 

con el control remoto 

 veo el infierno de la cárcel 

hecho un reality show 

y nada del horror que muestran son ficciones 

!ojalá lo fueran! 

!ojalá fueran ficciones! 

 

O eu poemático se aproxima e se afasta sistematicamente da realidade carcerária 

ao relatar suas ligações afetivas dentro das prisões, a oposição entre alegria e tortura 

parece incompatível com a primeira leitura. No primeiro trecho vemos o poeta distante 

do cárcere recebendo chamadas de seus companheiros, para em seguida aproximar-se e 

colocar-se no lugar que já ocupou e as tentativas de recuperar sua humanidade, sentir-

se ‘menos bestia’, através da linguagem. O uso do imperfeito apenas neste trecho nos 

causa a sensação de inacabamento, como se houvesse uma indefinição entre o passado 
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e o presente. Há, contudo, ao final do poema, um distanciamento maior, o poeta se 

coloca na posição de espectador dos horrores do sistema penitenciário. Entretanto, o 

afastamento não dilui a lembrança da dor, e ainda que aparentemente esteja na posição 

de passividade, a concretude da violência que enxerga à distância não rompe totalmente 

seu elo com o ‘infierno’. 

 

3.2.6  Amor 

 

Embora muitos poemas de César González utilizem como matéria prima as 

concepções ideológicas do autor, fazendo da resistência o tema imediato dos textos, 

retomando os conceitos de Alfredo Bosi em Literatura e Resistência, outros poemas 

exploram ramificações diversas, ou seja, transformando a resistência como processo 

criativo. Crónica de una libertad condicional é um livro extenso, com quase oitenta 

poemas, e por isso, o autor pôde experimentar inúmeros aspectos temáticos. Como 

vimos, alguns temas aparecem de forma recorrente e evidenciam uma visão de mundo 

do poeta, esta perspectiva das relações não desaparece quando o autor se envereda por 

outras temáticas, mas dá espaço para novas reflexões. 

As escolhas temáticas não podem ser pensadas como hierarquias, não há 

separação entre o que importa mais ou menos, cada escolha do autor tem força 

comunicativa e põe à luz um sujeito complexo e multifacetado, como explica Souza:  

Não existem temas nobres e temas vulgares, muito menos episódios narrativos 

importantes e episódios descritivos acessórios. Não existe episódio, descrição 

ou frase que não carregue em si a potência da obra. Porque não há coisa alguma 

que não carregue em si a potência da linguagem. Tudo está em pé de igualdade, 

tudo é igualmente importante, igualmente significativo (RANCIÈRE, 2009, p. 

36-37 apud SOUZA, 2018, p.) 

 

González recorre à temática das relações amorosas, em alguns poemas em tom 

otimista e leve, em outros com uma melancolia carregada pelas imagens de abandono e 

solidão. A mulher amada aparece como uma força descomunal que arrasta as 

lembranças ruins, provoca um amor animalesco e sexual, e deste modo, eleva o eu 

poemático a um estado de êxtase e apagamento da memória, como nos poemas Ella e 

Nadia (em sequência, nas páginas 41 e 42): 

Ella 

Estoy enamorado de tus penas por huracán 

tu forma de criticarme y tu personalidad en el andar 

me gustan tus criterios y tu adcción por los simsons  

y la fuerza de atracción que reposa tu mirada 
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esos ojos marrones que son del fuego mismo 

y que abrigan a mi alma del frío y la tristeza 

sólo en tu presencia mi alegría comienza 

y nada me produce más ternura 

que disfrutar de tu cintura 

el simple rozar mi piel con tus piernas infinitas 

puede trasladarme a la tierra más sagrada […] (p. 41) 

 

Nadia 

[…] 

En tu pecho está la marca de mi encanto 

y mi ética es amarte con locura 

y correr en busca tuya 

cuando todo huele a mentira 

apareciste y no me hago preguntas innecesarias 

me transformo en una fiera en busca de su presa 

se desborda mi capacidad de reacción  

lo he notado cuando después de un beso 

quedé inmóvil de tanta felicidad 

lo comprobé luego de estar lejos tuyo 

y extrañarte como una parte mía 

fundamental y especifica 

sos el huracán que se llevó bien lejos 

el dolor del pasado 

y sos el dios  

donde me quedo con gusto postrado  

sin alma viviré cuando me faltes 

tendrás que devolverla 

o dejarme así vacío… (p. 42) 

 

Observamos, anteriormente, a função transformadora da poesia na vida do autor 

(ao menos no livro analisado) e como ela - a poesia - não oferece fuga da realidade, 

mas a força necessária para enfrentar e compreender o mundo. Aqui, contudo, a 

representação da mulher amada exerce a função oposta à da literatura. É ela - a mulher 

- que oferece acalento emocional ao eu poemático, apaga as dores e ressentimentos. Em 

Ella, o poeta encontra em sua musa abrigo “del frio y de la tristeza”, e pode, inclusive, 

refugiar-se “en la tierra más sagrada”. Enquanto a poesia o lança mais ao fundo do 

mundo e o poeta busca a transformação da realidade pela linguagem, o amor 

(intelectual e físico) o arrasta para o lado oposto, é no encontro amoroso que encontra a 

fuga e o apagamento da memória, como lemos em Nadia, essa mulher, como uma força 

da natureza consegue suprimir “el dolor del passado”.  

Alguns elementos parecem referenciar a mesma figura feminina em outros 

poemas do livro, muitas vezes representada metonimicamente pelas pernas, como no 

poema Ella: “Sin vos no hay nada” e “Arrebatado por un espejismo”, ou como 

elemento da natureza (furacão, estrela, sol, terra). Considerando a possibilidade de 
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haver apenas uma mesma figura feminina, retratada de diferentes perspectivas, é 

possível observar uma ruptura nos poemas, do encontro e desencontro com a mulher 

amada. Os dois poemas transcritos acima discorrem sobre o encontro amoroso, adiante 

no livro, três poemas descrevem o desencontro e desalento do eu poemático. “Se fue”, 

“Sin vos no hay nada” e “No quiero pero debo olvidarte” aparecem em uma sequência 

(páginas 46, 47 e 48):  

Sin tus piernas soy el hielo 

soy la leña sin fuego 

caigo enfermo y sin remédio 

que me pueda hacer sanar. [...] (p. 47) 

 

O poeta abandonado, tendo que lidar com a existência, sem o refúgio da mulher 

amada, se perde em um sentimentalismo exacerbado, porém, outros três poemas 

reaproximam os amantes. poesía sobre um encuentro, arrebatado por un espejismo e 

abrigado por su piel discorrem sobre o reencontro amoroso. Interessante notar como a 

sequência dos poemas e seus respectivos títulos podem reforçar nossa análise. Em Ella, 

o pronome indica a presença feminina ainda indefinida e não nomeada, em seguida 

temos Nadia, nomeada, identificada. Essa primeira sequência fala sobre o encontro 

amoroso, a aproximação. Em seguida temos “Se fue”, indicando o término, “Sin vos no 

hay nada” como o momento de melancolia pelo abandono, “No quiero pero debo 

olvidarte” início da resignação do eu poemático, para então reencontrar-se em “Poesía 

sobre un encuentro” e ser arrebatado pela imagem da mulher amada, quase surreal 

como uma miragem, em “arrebatado por un espejismo e finalmente estar abrigado por 

su piel”
87

. 

 

  

                                                 
87

 Todos os poemas citados estão no intervalo das páginas 41 e 56, e não parecem alterar a lógica do livro 

e seus poemas de cunho mais político, como se as relações amorosas acontecessem paralelamente ao 

turbilhão de pensamentos do poeta sobre si e sobre o mundo. 
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3.3 Sergio Vaz- Colecionador de Pedras 

 

A literatura periférica produzida em São Paulo difere um pouco das que surgem 

em diversos cantos do Brasil, em parte devido à grande influência que os movimentos 

sociais de cultura e educação exerceram na formação de artistas e leitores, sobretudo na 

zona sul da capital
88

. Justamente pela quantidade de grupos organizados, a literatura 

periférica paulista se estrutura e tem força de coletividade, contando, inclusive com 

uma feira literária própria
89

 e com uma gama de escritores que se lançaram no mercado 

nacional
90

. O movimento mais ou menos estruturado favorece o estudo dessa literatura, 

até então vista apenas como testemunho de uma realidade violenta, a exemplo do que 

aconteceu com Carolina de Jesus. O equilíbrio entre a compreensão da realidade que 

possibilitou o surgimento desses artistas e a análise das obras em si é essencial, visto 

que a preterição das características estéticas dessas obras pode corroborar para a 

manutenção de um sistema elitista, pois “todo julgamento de valor repousa num 

atestado de exclusão. Dizer que um texto é literário subentende sempre que um outro 

não é” (COMPAGNON, 2010, p.33), ou seja, a resistência em reconhecer os valores 

estéticos deste novo modelo, para fixar-se apenas no interesse pelo “exótico” da 

periferia, é também a relutância em assentir esse movimento como Literatura, com letra 

maiúscula
91

.  

Neste contexto de produção da zona sul de São Paulo, falar de Sérgio Vaz é 

inevitável
92

, o autor é presença importante nos espaços culturais e referência para 

muitos artistas. O livro que analisamos aqui, Colecionador de Pedras, é o quinto do 

autor, lançado originalmente em 2006 e reeditado em 2007
93

 pela Global Editora, que 

não conta com poemas inéditos, mas é uma comemoração de vinte anos de poesia do 

                                                 
88

 Diversos grupos se organizam em torno da literatura na zona sul de São Paulo, movimentos como 

Sarau do Binho (atualmente itinerante), Sarau da Cooperifa, Versos em versos, Slam do 13, Sarau do 

Capão, Slam Capão, Slam Grajaú, Sarau da Fundão, para citar apenas alguns. 
89

 Felizs: Feira literária da Zona Sul, organizada por agitadores culturais do Sarau do Binho. Em 2018 a 

feira realizou sua 4ª edição, com inúmeras atrações, incluindo o lançamento do livro “Amoras” do rapper 

Emicida. 
90

 Entre eles Ferréz, Sérgio Vaz e Allan da Rosa. 
91

 Ferréz é certeiro quando dispara “Quem inventou o barato não separou entre literatura boa/feita com 

caneta de ouro e literatura ruim/escrita com carvão, a regra é uma só, mostrar as caras” 
92

 Como vimos anteriormente, Vaz é o criador da Cooperifa, um dos principais movimentos culturais de 

São Paulo 
93

 Utilizamos a 2ª edição, de 2013, 3ª reimpressão de 2017.  
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autor, com 124 poemas compilados e apresentação do escritor Ferréz, intitulada 

“Procura-se Poeta”.  

O título do livro, Colecionador de Pedras, sugere inúmeras interpretações se 

considerarmos a herança poética da palavra pedra para nossa memória afetiva
94

 e o 

cunho combativo de alguns poemas do livro. A pedra é o obstáculo, a arma ou aquilo 

que é concreto e resistente às ações do tempo? A pedra é a poesia? É justamente o 

cuidado com a palavra que encontramos no livro, a multiplicidade expressiva e a 

metáfora bem cuidada.  

Antonio Candido discorre, em Estudo Analítico do poema, sobre a importância 

do cuidado com a palavra e com sua força expressiva sensorial e conceitual
95

 para 

formar a unidade do poema, citando Mallarmé: 

“A poesia se faz com palavras’, - disse Mallarmé certa vez a Degas, querendo 

dizer que o poema tem um corpo, uma realidade por assim material que se 

trabalha, combinando, explorando sonoridades; e que não é uma vaga aliança 

de ideias; que estas só existem poeticamente em virtude da sua encarnação no 

vocábulo adequado. ” (CÂNDIDO, 1996, p. 60) 

 

Percebemos a preocupação com a força poética da palavra no poema que dá 

título ao livro e ao blog pessoal do autor, com o deslocamento semântico e a 

exploração polissêmica do vocábulo “pedra”, e do “processo contínuo de esculpir a 

vida no poema e este imprimir no poeta novas maneiras de viver o mundo a partir da 

palavra. Em um constante movimento de (re)construção da palavra, do sujeito e do 

mundo” (MIRANDA, 2011, p.18): 

O Colecionador de pedras. 

 Pedro 

Nasceu em dia de chuva 

no ventre da tempestade: 

Deus deu-lhe a vida, 

a mãe, luz e pele escura. 

Dona Ana era jardineira, 

Plantava flores sobre pedras. 

O pai, espinho de trepadeira, 

apenas doou o esperma. 

Pedra preciosa  

foi recebido pelo destino  

com quatro pedras na mão.  

A fome, de forma desonrosa,  

transformou em homem o menino  

                                                 
94

 Não é difícil que lembremos da “Pedra no caminho” de Drummond, ou a “Educação pela Pedra” de 

João Cabral de Melo Neto. 
95

 Cândido fala brevemente da experiência sensorial da palavra (“durezas guturais, explosões labiais, 

suavidades linguais”) o que é particularmente interessante se pensarmos no termo “Pedra” formado por 

uma mistura de sons oclusivos e vibrantes que fornece uma ‘densidade’ para a palavra. 
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que brincava com os pés no chão.  

Por causa da pobreza  

(a pedra do seu sapato)  

vendeu pedra de gelo  

com gosto de chocolate.  

Humilde, 

mas só se curvou de joelhos  

quando foi engraxate.  

Pedra lascada 

construiu edifícios,  

varreu ruas, escreveu poemas.  

Mestre sem nenhum ofício  

tornou-se pedregulho  

no rim do sistema.  

Rocha,  

onde a vida queria grão de areia,  

o poeta canta sua dor,  

rima a dor alheia  

e sem deixar pedra sobre pedra 

do rancor,  

o amor ele sampleia. 

 

O encadeamento sonoro provocado pela repetição dos sons de /p/ em versos 

como “[P]lantava flores sobre [P]edras / o [P]ai, es[P]inho de tre[P]adeira / a[P]enas 

doou o es[P]erma”, dá ao poema o ritmo cadenciado dos tambores ou beats dos raps. A 

aproximação com a estrutura rítmica do rap poderia ser confirmada por referências à 

música (canta sua dor / rima a dor alheia) e pela palavra “sampleia” ao final do 

poema
96

. É o deslocamento da palavra que engendra os muitos significados na vida da 

personagem central, tal como “Severina” adjetiva a vida no poema de João Cabral de 

Melo Neto, o termo “pedra” marca a trajetória de “Pedro”. O poema-título pode nos 

indicar o sentido geral que o livro carrega, a personagem pobre (pedregulho no rim do 

sistema) supera as mazelas (e o rancor?) pelo encontro com a palavra, e transforma a 

poesia em práxis da revolução. 

O ritmo em textos maiores e as estruturas menores, com poemas curtos fazem 

como que os versos de Sérgio Vaz sejam facilmente reproduzidos, tanto na declamação 

nos saraus quanto nas redes sociais e cartazes poéticos espalhados pela cidade. O sarau, 

como discutimos anteriormente, é um espaço importante para a cena literária de São 

Paulo, sobretudo, para Sérgio Vaz que enxerga esses espaços como quilombos 

                                                 
96

 Samplear é a utilização de registros sonoros existentes para elaboração de uma nova música. Recurso 

utilizado pelos grupos de rap e Mcs do funk. Um dos samples mais importantes pro rap nacional é o da 

música de Tim Maia “Ela partiu” que foi resignificado na música “Homem na estrada” do grupo 

Racionais MCs. 
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culturais, polos de resistência em que os bares se transformam e ressignificam os 

bairros periféricos. 

Assim como César González, Sérgio Vaz não busca representar uma “essência” 

periférica, mas fala a partir de sua experiência pessoal e subjetiva de relação com a 

periferia. A compreensão da multiplicidade e heterogeneidade periférica aparece em 

eventos idealizados pelo autor com a “Semana de arte moderna da periferia”, com forte 

influência de Oswald de Andrade, em que artistas ganharam espaços para compartilhar 

as mais diferentes linguagens. Embora exista uma forte identidade periférica, não há 

uma cisão ou polarização com o cânone, apenas a busca de criar uma identidade 

própria. O diálogo com autores renomados fica nítido no livro estudado, como no 

poema Banquete lírico: 

Ontem faminto 

almocei um livro do Neruda 

comi molho lírico à Cecília, 

bebi toda a poesia de Quintana  

e, de sobremesa, Drummond – delícia! 

Ainda belisquei uns sonetos do Vinícius  

enquanto esperava o jantar, Clarice. 

De nada adiantou: 

a fome só fez aumentar. (p. 44) 

 

 

3.3.1 Poesia-manifesto, palavra-ação 

 

As palavras que introduzem o primeiro poema, em páginas ainda não 

numeradas, “As pedras não falam/ mas quebram vidraças”, materializam o sentimento 

do livro ao relacionar palavra e ação. O pequeno texto possibilita algumas reflexões, 

como explica Cândido, pode ocorrer de “o poeta não usar uma só palavra figurada, mas 

combinar de tal modo as palavras em sentido próprio, que elas se ordenam como um 

conceito figurado, uma realidade diversa do que as palavras exprimem em sentido 

próprio. (CANDIDO, 1996, p.72). Em inter-relação com o título da obra, a imagem da 

pedra (rigidez) em oposição à vidraça (fragilidade) pode metaforizar a força da ação 

direta para transformação da realidade. O poeta, neste caso, muito mais que o poder da 

abstração e sensibilidade, detém o dom da subversão, deve ser pedra para estilhaçar as 

inúmeras vidraças (desigualdade? Exclusão?). A ideia de Palavra-ação, ou seja, da 

função prática da literatura para a formação da sociedade, aparece em outros poemas 

do livro, normalmente não nomeados, colocados como máximas quase proverbiais, 
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revelando a concepção ideológica do poeta, vejamos três textos que corroboram essa 

ideia: 

A poesia 

é o esconderijo 

do açúcar 

e da pólvora: 

um doce 

uma bomba 

depende 

de quem devora... (p. 42) 

 

Ser poeta 

não é escrever poemas, 

é ser poesia (p.109) 

 

Enquanto eles capitalizam a realidade 

eu socializo meus sonhos. (p. 172) 

 

O primeiro texto constrói a materialidade da poesia, que surge como 

instrumento de destruição ou deleite, ou seja, a palavra pode democratizar e reprimir. 

Se pensarmos em Fiorin (1988) quando reflete sobre a formação ideológica e formação 

discursiva, e sobre como a consciência se forma a partir dos discursos assimilados e 

reproduzidos, o poeta compreende o poder da palavra na formação daqueles que o leem 

(e os que não leem). No segundo poema, a atividade poética é ampliada e aproximada 

da práxis, “ser poesia” é compreender a função social do poeta, não travestir-se de 

intelectualidade alienada, mas trazer a poesia para a concretude da ação. A concepção 

de palavra-ação se confirma no terceiro texto (penúltimo do livro), em oposição ao 

capitalismo excludente, responsável pela desigualdade e pela falta de acesso das 

camadas populares, o sonho-poesia é compartilhado. Socializar os sonhos adquire uma 

conotação interessante de voz coletiva, importante para compreensão de como o poeta 

enxerga o fazer poético como ferramenta de combate à violência e exclusão. As utopias 

necessárias para “manter os sonhos aquecidos”
97

 devem ser compartilhadas, ou mais 

que isso, construídas coletivamente. 

A força da literatura e do conhecimento no combate à violência aparece em 

diversos textos em que o poeta cria uma dualidade (literatura e criminalidade). Muitas 

vezes em tom pedagógico Vaz vê na poesia uma subversão ao sistema de exclusão da 

população periférica, em “Vida Loka”
98

 o poeta utiliza palavras relacionadas ao crime e 

                                                 
97

 Do poema “Novos dias”: “É necessários o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. 

Acenda Fogueiras”. (VAZ, ANO, p.)  
98

 Disponível em: < https://www.geledes.org.br/vida-e-loka-por-sergio-vaz/>, último acesso em 18 de 

novembro de 2018, as 17:53 

https://www.geledes.org.br/vida-e-loka-por-sergio-vaz/
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à drogadição em sentido metafórico para referir-se ao encontro com a literatura. Com 

tom marcadamente irônico o poeta reflete sobre a realidade periférica: 

Esses dias tinha um moleque na quebrada  

com uma arma de quase 400 páginas na mão. 

Uma minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. 

Um cara sem nike no pé indo para o trampo com o zóio vermelho de tanto ler 

no ônibus. 

Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau enchendo a cara de poemas. Depois 

saíram vomitando versos na calçada. 

O tráfico de informação não para, uns estão saindo algemado aos diplomas 

depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, coniventes, 

estão em êxtase. 

Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os Datenas. 

A Vida não é mesmo loka? 

 

O acesso ao capital cultural afasta os indivíduos de trilhas tortuosas da 

marginalidade em uma nítida reflexão sobre violência e literatura. O sentido de 

transgressão existe transfigurado de seu significado original. “Vida loka”, na gíria 

paulistana, significa estar ligado diretamente a infrações criminais
99

, mas como explica 

Cândido “no poema, as palavras adquirem o sentido geral que o poeta lhes confere, 

mesmo quando são tomadas no sentido mais corrente (CANDIDO, 1996, p.72), assim, 

o termo adquire uma conotação positiva no texto e demonstra que a transgressão é 

justamente o comportamento inesperado ao pressuposto para pessoas “da quebrada”. 

Das palavras ressignificadas no poema (arma, zóio vermelho, algemado, entre outros.), 

chama atenção o termo “conivente”, que, segundo o dicionário Michaelis, significa 

“aquele que finge desconhecer ou acoberta o mal praticado por outrem”, em parte pela 

inversão de seu sentido, mas principalmente por destoar do léxico geral do texto, 

escrito em aproximação da linguagem periférica. 

A inversão de valores e significados aparece também no texto “Pé de Pato”, o 

próprio título traz uma ambiguidade interpretativa. O termo pé de pato era comumente 

utilizado, em São Paulo, para denominar assassinos de aluguel, contratados por valores 

irrisórios para eliminar jovens infratores e pessoas ligadas à criminalidade de forma 

geral
100

: 

Bruno 

matou a mãe 

matou o pai 

                                                 
99

 O termo foi amplamente divulgado pelas músicas ‘Vida loka parte I’ e ‘Vida loka parte II’ do 

Racionais MCs, incluídas no disco “Nada como um dia após outro dia” de 2002. 
100

 Na década de 1990 o bairro do Jd. Ângela era considerado o lugar mais perigoso do planeta, e a 

presença dos ‘pés de pato’ era comum. Devido ao número de homicídios os bairros do Jd. Ângela, Jd. 

São Luís e Capão Redondo receberam o apelido de Triângulo da Morte. 
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os irmãos 

os avós 

os vizinhos 

Matou 

todo mundo de saudade 

quando foi pra faculdade (p. 98) 

 

Os sete primeiros versos confirmam a acepção usual do termo, o verbo matar e 

a enumeração de termos seguintes criam uma atmosfera violenta que se relaciona 

diretamente com o conceito de “Pé de Pato” e somente nos dois últimos versos 

compreendemos o sentido hiperbólico construído pelo poeta. Da mesma forma que o 

poema “Vida Loka”, o acesso ao conhecimento e à educação figura uma posição 

diametralmente oposta à da criminalidade e ratifica a concepção do poeta sobre o 

acesso ao capital cultural como mitigador da violência. 

Considerando essa estrutura dicotômica, qual seria a função do poeta para 

transformar a realidade? Muitas escritoras e escritores veem na atividade poética uma 

forma de intervenção direta na sociedade, para além do conceito de poesia engajada, 

mas em ação prática e eficaz. Sérgio Vaz aponta em Colecionador de Pedras alguns 

caminhos, como no poema “Milagre da poesia”: 

"O Milagre da Poesia" 

Sou poeta 

e como poeta posso ser engenheiro, 

e como engenheiro 

posso construir pontes com versos 

para que pessoas possam passar sobre rios 

ou apenas servir de abrigo aos indigentes 

Sou poeta 

e como poeta posso ser médico, 

e como médico 

posso fazer transplantes de coração 

para que as pessoas amem novamente 

ou simplesmente receitar poemas 

para tristezas com alergias 

e alegrias sem satisfação. 

Sou poeta 

e como poeta posso ser operário 

e como operário 

posso acordar antes do sol e dar conta do dia, 

e quando a noite chegar, serena e calma, 

descansar a ferramenta do corpo 

no consolo da família - 

autopeças de minha alma. 

Sou poeta 

e como poeta posso ser assassino, 

e como assassino posso esfaquear tiranos 

com o aço das minhas palavras 

e disparar versos de grosso calibre 
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na cabeça da multidão 

sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. 

Sou poeta 

e como poeta posso ser Jesus, 

e como Jesus 

posso descrucificar-me 

e sem os pregos nas mãos e os fanáticos nos pés 

andar livremente sobre terra e mar 

recitando poesia em vez de sermão. 

Onde não tiver milagres, 

ensinar o pão. 

Onde faltar a palavra, 

repartir a ação. 

 

Já em seu título, o poema concebe a poesia com aspecto divino, escrita, 

inclusive, com letra maiúscula. Interessante lembrar que os poemas de Sérgio Vaz 

sempre abordam a noção de “deus” de forma dessacralizada, como no poema “o 

peregrino”, em que o poeta diz: “Não me esforço para acreditar em deus/ Esforço-me 

para que deus acredite em mim” (p.59). Enquanto a Poesia aparece em maiúscula, deus 

aparece em minúscula. Se considerarmos a herança platônica de Amor (ideia) e amor 

(sombra) poderíamos inferir significações sobre esses termos na obra de Vaz, em que 

uma expressa elevação, já o outro o falseamento. 

Na primeira estrofe, ao relacionar o poeta ao engenheiro, Sérgio Vaz traz a 

imagem da “ponte”, metaforicamente utilizada para conectar indivíduos, aparecendo 

em versos de outros poetas da literatura periférica paulista, como Marcos Pezão, co-

criador da cooperifa: “Nóis é ponte e atravessa qualquer rio”. Ainda na primeira 

estrofe, a ponte não apenas serve para transpor os rios, poderíamos compreender esses 

rios como no poema de Ricardo Reis “Vem sentar-te comigo, Lidia, à beira do rio” (a 

própria vida), mas como abrigo aos indigentes.   

A estrutura marcada pela repetição dos três primeiros versos de cada estrofe, 

com exceção do último, traz a aliteração da consoante explosiva /p/, conferindo ao 

poema um ritmo constante e cadenciado. Esse jogo rítmico é reforçado pela 

paronomásia nos dois últimos versos da segunda estrofe (alegria e alergia). 

Voltando à posição que o poeta assume frente a uma realidade desigual, 

estranha a gradação dos elementos de comparação. O poema elenca posições 

consideradas de prestigio em uma sociedade capitalista e de forma sistemática parte 

para posição menos prestigiada [Engenheiro, médico, operário, assassino], choca, 

contudo, o posicionamento de Jesus na última analogia. Por um lado, podemos 

compreender a figura do messias como um espectro englobando tudo (ele quem julga e 
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perdoa, até assassinos), por outro é possível enxergá-lo como o homem comum, sem os 

pregos e os fanáticos. Jesus, assim, desnudado de sua divindade trocaria os sermões por 

poesia. Seria o poeta o Messias da palavra? O poeta seria, então, responsável por viver 

a palavra, levar a poesia? Parece que o final do poema guarda sua síntese significativa. 

O título se refere à poesia como milagre, contudo a última estrofe revela a possibilidade 

de não haver milagres, de faltar a palavra, matéria única da poesia. O poeta deve ser 

então aquele que reparte a ação, ou seja, poderíamos compreender a função do poeta 

como agente transformador, cidadão, conectado à práxis.  

 

3.3.2 Voz individual e coletiva 

 

A fixação de identidades e as reduções essencialistas podem ignorar a 

heterogeneidade das classes subalternas (SPIVAK, 2010) como discorremos 

anteriormente, por isso, quando nos referirmos às vozes coletivas não buscamos 

delimitar uma “identidade coletiva” única e homogênea, mas compreender como os 

poetas, em sua subjetividade, se aproximam de outras vozes, muitas vezes dando 

filiação às suas reflexões. Vale lembrar que as múltiplas identidades periféricas não 

apagam as semelhanças construídas pela desigualdade social, pela falta de acesso aos 

bens culturais e econômicos. Sérgio Vaz reflete a periferia em seu lugar de poeta e 

agitador cultural, oferecendo ao leitor UMA das perspectivas da existência periférica 

(assim como César González concebe uma ideia de villeritud), carregada ora de um 

otimismo vibrante, ora de desesperança
101

. 

A voz coletiva no livro de Sérgio Vaz muitas vezes descarta o eu poemático em 

primeira pessoa para aproximar-se dessa coletividade. Em poemas como “Um dia
102

”, a 

construção de personagens anônimos revela um ‘todo’ estrutural que conecta os 

diversos sujeitos: 

Um dia 

o menino não tem 

o que comer: é faminto. 

Noutro, não tem 

onde morar: é de rua. 

Outro dia, 

                                                 
101

 Ao frequentar espaços de troca como o Sarau da Cooperifa, por exemplo, as marcas da subjetividade e 

as visões tão diferentes de uma mesma realidade se tornam nítidas. As poetas e os poetas, muitas vezes 

moradoras do mesmo espaço e compartilhando da mesma faixa etária revelam perspectivas muito 

diferentes de si e do mundo. 
102

 O poema é dedicado ao cineasta Jefferson De, dentre outros trabalhos, dirigiu o filme “Bróder” 

selecionado para o festival de Berlin e vencedor do prêmio de melhor filme pela APCA. 
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lhe falta família: é órfão. 

Adiante, 

trabalha numa usina 

de carvão: é escravo. 

Agora pouco, 

com revólver na mão: 

era príncipe; 

pé na bola: rei. 

Um dia inteiro 

de uma vida 

cabe dentro da eternidade 

do menino. 

Num dia, 

nasce 

vive 

e morre. 

Depois vira filme 

nas mãos 

de um outro menino 

que o socorre. (p. 32) 

 

O poeta não diferencia os “meninos” do poema, apenas os dêiticos temporais 

(um dia, noutro [dia], outro dia, adiante, agora pouco) e os predicativos dos sujeitos 

(faminto, de rua, órfão, escravo, príncipe e rei) indicam as múltiplas identidades, ao 

mesmo tempo em que o sujeito inalterado aproxima esses indivíduos de uma 

coletividade, reproduzida por um sistema “dentro da eternidade do menino”, uma 

máquina de produzir meninos adjetivados. O menino é sempre o mesmo, em outra pele, 

em outro tempo (nasce, vive e morre), até o último menino, sem adjetivação, menino 

só, que muda o destino pela arte (depois vira filme). 

A compreensão do poeta sobre a estrutura social e a reprodução da desigualdade 

pelo sistema capitalista em que está inserido o leva a idealizar realidades utópicas, 

muitas vezes retomando figuras históricas na luta pelos direitos das minorias, Sérgio 

Vaz referencia o pastor norte americano Martin Luther King e seu famoso discurso “I 

have a dream”, no poema “Um sonho”: 

Ontem eu sonhei o teu sonho. 

Sonhei que os soldados, 

cantando e dançando, 

libertando-se de todo mal, 

surgiam de todos os lugares 

para velar o funeral 

de todo arsenal 

das ogivas nucleares. [...] 

 

Embora o poema não faça referência direta ao ícone da luta pelos direitos dos 

negros, o pronome pessoal em segunda pessoa permite inferir uma interlocução direta 
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com Luther King. “Teu sonho”, nesse caso, seria tomado como empréstimo pelo poeta 

para conceber uma utopia. A interdiscursividade fica mais nítida nos versos da segunda 

estrofe, em que há uma referência direta à questão étnica/racial:  

No sonho/ os homens não eram escravos 

nem de si, nem dos outros, 

tampouco das cores [...] 

 

A alternativa de Vaz de lidar com a questão racial de forma eufêmica oferece 

uma variação interpretativa da palavra “cores”, permitindo uma noção mais abrangente 

do termo, que poderia ser compreendido para além da dualidade negro/branco, ou 

mesmo fora das questões identitárias. Vaz termina o poema com uma oposição EU-TU, 

possivelmente dialogando com uma referência externa: “Ontem/ sonhei o teu sonho/ 

sem saber que também era o meu. ” Uma leitura mais atenta revela uma ambiguidade 

interpretativa, é possível compreender o tu ora como o próprio Luther King, ora como 

o leitor que supostamente compartilharia o mesmo sonho de igualdade. Se em “um dia” 

o poeta observa com certo distanciamento a reprodução dos “meninos”, aqui ele busca 

a coletividade com o leitor e com aqueles que o antecederam na luta por direitos de 

forma mais direta. 

O poeta enxerga a realidade em uma nítida dicotomia, quase maniqueísta, entre 

aquelas e aqueles que pertencem às classes mais baixas (dos quais se aproxima) e um 

“outro” responsável pela desigualdade, pertencente às classes mais altas. Em “Os 

Miseráveis”, referência à obra do escritor francês Victor Hugo, Vaz reflete sobre o 

sistema político, a punição seletiva ocorrida no Brasil e como esses dois polos se 

antagonizam: 

Vítor nasceu… no Jardim das Margaridas. 

Erva daninha, nunca teve primavera. 

Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. 

Pés no chão, nunca teve bicicleta. 

Já Hugo, não nasceu, estreou. 

Pele branquinha, nunca teve inverno. 

Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. 

Vítor virou ladrão, Hugo salafrário. 

[...] 

Retrato falado, Vítor tinha a cara na notícia, 

enquanto Hugo fazia pose pra revista. 

O da pólvora apodrece penitente, o da caneta 

enriquece impunemente. 

A um, só resta virar crente, o outro, é candidato a presidente. 

 

A trajetória das duas personagens indica uma ação comum observada por duas 

perspectivas diferentes. Vitor, representante da pobreza, tem sua vida marcada pela 
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exclusão e pela falta (de tutela, de bens materiais) e, seguindo o pensamento do autor 

“roubava pro pão”, assim como a personagem Jean, de Victor Hugo, enquanto Hugo, 

representante da elite, goza toda sorte de privilégios e ainda assim recorria às infrações 

para aumentar seu capital. Parece-nos, após uma leitura atenta, mais do que evidenciar 

as desigualdades de tratamento recebidas pelos indivíduos em uma sociedade 

capitalista, o poeta assume uma posição de proximidade em relação à personagem 

pobre. A referência à obra de Hugo não é descuidada, visto que na poesia temos “a 

forma suprema de atividade criadora da palavra, devida a intuições profundas e dando 

acesso a um mundo de excepcional eficácia expressiva” (CANDIDO, 1996, p.12), e 

nos indica um caminho de leitura propenso à solidariedade ao subalterno. Quando 

pensamos no romance francês refletimos sobre como a violência marcou a vida de Jean 

Valjean e o impulso inicial que o levou à prisão (alimentar e si e a família) e somos 

motivados a nos relacionar afetivamente com esse sujeito e condenar a sociedade que o 

levou ao extremo da desumanização. Parece-nos que a concepção ética da literatura 

periférica tende a “tomar partido” das classes mais pobres e, por isso, os autores 

enxergam nas elites um inimigo comum, devolvendo aos grupos privilegiados um olhar 

homogeneizador. 

 

3.3.3 Território – marcas de Taboão periferia 

 

As marcas do espaço geográfico são latentes em Colecionador de Pedras, 

embora Sérgio Vaz tenha nascido em Minas Gerais, adotou a zona sul de São Paulo e a 

cidade em que está radicado, Taboão da Serra, como ambientação em inúmeros 

poemas. Lucia Tennina, em artigo sobre o Sarau da Cooperifa, observa a reincidência 

das referências geográficas nos poemas declamados: “Quase todos os poemas 

declamados têm a ver com a conformação de uma geografia afetiva a partir de uma 

atenção voltada para as vivências apreendidas no dia a dia da comunidade, traçando 

uma estética particular nessas reconfigurações. ” (TENNINA, 2013, p.13). Os espaços 

descritos são, seguindo o pensamento de Tennina, conectados por uma ligação afetiva e 

subjetiva das relações humanas possibilitadas pela vida em comunidade.  

O território é abordado como um espaço delimitado pelas relações simbólicas e 

culturais, em que os sujeitos são aproximados pelo distanciamento físico do centro e, 

sobretudo, pela escassez de capital econômico. O poema “Morro das Nuvens (Jd. 
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Leme)” utiliza da generalização “homens das casas simples e almas bravias” para 

refletir sobre a periferia: 

No coração das nuvens 

a pátria se esconde 

atrás da cortina de madeira. 

Mas os homens, 

das casas simples 

e almas bravias, 

mantêm as portas abertas 

e as vidraças limpas 

para o deleite do amanhecer. 

Ferida aberta, a vida- 

essa nuvem passageira 

cortada em fatias- 

deixa sempre a parte menor 

para quem acorda 

perto do anoitecer. (p.28) 

 

Jardim Leme
103

 é um bairro periférico que fica no limite entre São Paulo e 

Taboão da Serra, no extremo sul da capital. Dentre todas as imagens desenhadas pelo 

poeta, a última estrofe guarda um significado importante, se retomarmos o poema de 

Carlos Drummond de Andrade, em O sentimento do mundo, “Revelação do 

subúrbio”
104

. O poeta modernista, ao descrever uma viagem de trem para Minas, 

discorre sobre o subúrbio que “se condensa para ser visto depressa” e repara “em suas 

luzes que mal têm tempo de brilhar”. É justamente a imagem das luzes ofuscadas pela 

pressa do vagão que nos parece dialogar com o poema de Sérgio Vaz. Os dois poetas 

compreendem “a parte menor” da vida que é oferecida ao subúrbio e a periferia, e a luz 

que não brilha para “quem acorda perto do anoitecer”. Tanto o poema de Drummond 

quanto o de Vaz refletem sobre a máquina que engole vidas, deixando as classes mais 

baixas subjugadas pela rotina de trabalho, tiranizadas pelo modelo de produção, sem 

possibilidade para ser ou existir. 

A periferia se resisgnifica a partir do olhar do poeta e se transforma “em um 

mapa afetivo” (TENNINA, 2013, p.13). Na visão da professora Tennina os circuitos de 

saraus são importantes para redesenhar os bairros periféricos. Partimos, contudo, da 

                                                 
103

 O bairro é famoso pelo campo de futebol onde diversos clubes de futebol de várzea se enfrentam. 

Sérgio Vaz é um entusiasta do esporte e promove eventos aliando futebol e poesia. 
104

 Revelação do subúrbio: Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro,/ 

vendo o subúrbio passar./ O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa,/ com medo de não 

repararmos suficientemente/ em suas luzes que mal têm tempo de brilhar./ A noite como o subúrbio e 

logo o devolve,/ ele reage, luta, se esforça,/ até que vem o campo onde pela manhã repontam laranjais/  e 

à noite só existe a tristeza do Brasil. (1940) 
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ideia de que não são apenas os movimentos culturais que alteram as relações afetivas 

dos moradores com as comunidades, mas a transformação do estigma em orgulho de 

pertencer a esses espaços (D’ANDREA, 2013), alavancada pelos movimentos sociais e 

pelo fortalecimento da cultura de periferia.  Como percebemos no poema Taboão da 

Serra, a descrição documental da geografia periférica, ou o enfoque na exclusão social 

dá espaço para que o poeta trabalhe a sua subjetividade e encontre a beleza também na 

abstração e na relação solitária com o meio: 

Dorme Taboão, 

tranquila nos braços do universo, 

recostada sobre o dorso das serras 

[...] 

Enquanto isso, os poetas, 

paladinos da madrugada, 

riscam palavras luminosas 

no asfalto vazio 

pra quando a cidade acordar (p. 102) 

 

A personificação da cidade transforma o poeta em vigilante desse sono. A 

relação de pertencimento é invertida, se no poema anterior as “almas bravias” se 

moldavam pelo espaço e o bairro acolhia as poucas horas de sono, aqui é a cidade que 

se vê protegida pelo poeta, é a cidade que pertence a ele, e não o oposto. 

 

3.3.4 As personagens  

 

Uma das características marcantes do Colecionador de Pedras é a construção de 

personagens em inúmeros poemas, o apagamento do eu poemático em primeira pessoa 

dá espaço para imagens construídas a partir da observação e ficcionalização do poeta. 

O professor Armando Gens, em publicação da Revista Passages de Paris, compreende 

as construções de personagens como retratos de uma realidade:  

Valendo-se de uma espécie de realismo afetivo, o poeta cria uma variada 

galeria de tipos e espaços referentes não só ao contexto periférico paulistano. 

No entanto, os poemas-retrato ultrapassavam os limites do valor documental, 

na exata medida em que encarnam uma força enunciativa capaz de mover 

paixões e de emocionar através de traços contundentes empregados como 

princípio agenciador de resistência. (GENS, 2016, p.345) 

 

Aproximamo-nos do pensamento de Gens de poema-retrato, principalmente por 

compreender que a construção imagética do retrato passa pela subjetividade do autor, 

assim como os textos de Vaz. Longe de pretender “dar voz” a sujeitos reais através dos 

poemas, a construção das personagens nos parece um exercício íntimo do autor de criar 
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um mosaico das relações humanas que observa e imagina, mesmo em poemas que 

fazem referência a sujeitos reais e reconhecidos. No poema Sabotage (o invasor), Vaz 

homenageia o ator e rapper paulistano Sabotage, assassinado em 2003, sem recorrer a 

descrições realistas ou documentais, mas deixando ecoar no poema sua afetividade e 

subjetividade.  

Mauro 

era um negro de asas, 

um pássaro 

com os pés no chão. 

Som de ébano 

com pele de couro, 

o mouro fez ninho no Canão. 

[...] 

O poeta, 

de plumas negras 

e voz de pedra, 

cravou seu canto 

preto no branco 

nas vidraças 

do mundo colorido  

[...] (p.114-115) 
 

O autor recorre à metáfora do pássaro negro, a sinestesia no quinto verso (som 

de ébano) e assonância entre o sexto e sétimo versos (couro e mouro) para descrever a 

personagem. A metáfora da palavra-pedra contra o mundo-vidraça, recorrente no livro, 

reaparece para pensar o poder da palavra (no caso, musicada) na transformação do 

mundo e no rompimento das barreiras sociais. A personagem construída por Sérgio 

Vaz é a imagem do rapper, ao mesmo tempo em que não é. A lembrança afetiva, o 

memorável e imemorável dançam no poema e criam um outro Sabotage, similar e 

diferente do original, O Sabotage da própria voz poética.  

Não podemos confundir, contudo, a construção de “retratos” do poeta como 

simples exercício de abstração, pois é necessário lembrar os recursos que “o poeta 

lança mão para manipular adequadamente as palavras, fazendo-as comunicar aos outros 

o que ele exprime como experiência do mundo, passada pelo seu temperamento, as 

suas ideias, a sua intenção ou o seu instinto.” (CANDIDO, 1996, p.67), ou seja, as 

personagens elaboradas por Vaz adquirem força expressiva justamente pela experiência 

de mundo vivenciada pelo escritor periférico. Como explica Lucia Tennina, em diálogo 

com Regina Dalcastagné, as vozes que emergem dos grupos periféricos, caso de Sérgio 

Vaz, recebem certa “autoridade” na elaboração de discursos sobre esses espaços pelo 

reconhecimento social de pertencimento a tal realidade. (TENNINA, 2012, p. 16).  
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A aproximação da experiência concreta e o afastamento da reflexão subjetiva 

permitem ao poeta aliar a crueza da realidade, vista por quem pertence ao ambiente 

periférico, e a construção metafórica na elaboração de personagens muitas vezes 

alegóricos, como no poema Cal Max: 

Max nasceu pobre. 

Na verdade, 

nasceu Maximiliano 

da Silva Nobre. 

Curtido na pedra 

criou-se vidraça, 

e como o pai 

também era pintor, 

mas nada de Picasso, 

Van Gogh ou Portinari: 

pintava parede, mansão, 

muro e pé de árvore. 

Não tinha sonhos, 

mas se sonhasse, 

seriam pretos 

seriam brancos 

cinzas de fato. 

Morava em bairro comunista: 

os vizinhos tinham em comum 

a mesma miséria. 

As mãos grossas 

nunca fizeram carinho... 

Pra ele? Frescura 

No enterro, 

depois que caiu do andaime, 

pouca gente 

pouco choro 

nenhuma madame. 

Lembranças? 

Só a última pá de cal... 

Jaz. 

 

Para Tennina não é apenas a temática (a violência) que ressignifica a existência 

periférica na poesia, “há também um estilo comum que o articula: o esforço pelo 

detalhe, a periferia narrada com lupa” (TENNINA, 2012, p. 16), embora a personagem 

Maximiliano possa ser uma alegoria da reprodução social da desigualdade, descrita na 

pele de um jovem relegado ao trabalho precarizado e a pouca afetividade, os detalhes 

da construção de sua história são importantes para compreender o poema. 

O título faz nitidamente referência ao pensador alemão Karl Marx e dá 

indicações interpretativas. “Cal Max” não é o apelido de Maximiliano, como 
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poderíamos supor inicialmente, mas conecta o nome da personagem à pá de cal
105

 

jogada em seu túmulo, o título ata as duas pontas da vida de Max (parafraseando 

Machado de Assis). A primeira estrofe apresenta a origem social de Max (nasceu 

pobre) e ao escrever o sobrenome da personagem, Sérgio Vaz ironicamente opõe dois 

conceitos: Silva e Nobre. Silva, nome usualmente relacionado à origem pobre é oposto 

à Nobreza inexistente de Maximiliano. 

A metáfora da pedra e da vidraça reaparece neste poema, mas em sentido 

subvertido. Max não acessa a “palavra-pedra”, por isso “criou-se vidraça”. Em vez de 

romper com as vidraças (desigualdade, violência), a personagem representa o lado 

fraco da relação, é quebrado, estilhaçado pela, agora, “pedra-sistema”. Max é Silva, 

igual aos outros, igual a tantos Fabianos e Severinos, igual a seu pai, em referência à 

transmissão quase hereditária da pobreza e da subsistência (bem como da profissão), 

não tinha sequer sonhos.  

Retomando a referência do título, Vaz utiliza a palavra comunismo 

desconstruída de sua utilização usual (relacionada à organização política, popularizada 

no livro de Marx e Engels) para pensá-la em sua origem latina (Communis), como algo 

que não pertence um indivíduo, que é comum a todos. A existência de Max e dos 

moradores do seu bairro é marcada unicamente pelo compartilhamento da miséria. O 

poema-retrato pode ser “um meio de captar a interioridade do ser, de descortinar o 

horror da similitude ou da diferença, de trazer desconforto, de evidenciar a falta de 

pertencimento”. (GENS, 2016, p. 344), assim, o esforço de Sérgio Vaz de retratar “com 

lupa” a existência de sua personagem revela a intencionalidade do autor em apresentar 

uma das realidades do espaço periférico. 

As personagens criadas pelo poeta não se restringem apenas ao ambiente 

periférico, mas refletem a desigualdade em diversas facetas. O morador de rua, Daniel 

em Gente miúda; o operário da usina de carvão Jamilton em Ornitorrinco; o nômade 

Sebastião em Náufrago; a família retirante do seu Souza em Os Souza; o feto que não 

deveria nascer “Jorginho”, Aristeu, Dona Xepa, Madalena e muitos outros constroem o 

mosaico poético do livro. Em alguns poemas, os personagens apresentam o outro lado 

da desigualdade, o lado da resistência contra a injustiça e as mazelas sociais, com 
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 A cal, usada na construção civil, é também utilizada para pinturas de baixo custo, sobretudo na 

periferia. Misturado com água o composto substitui a tinta e pode ser espalhado por diversas superfícies. 

Parece-nos cuidadosa a escolha do poeta de se referir à substância, considerando a profissão de Max. 
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homenagens a Aleijadinho, escultor mineiro, a João Cândido, o “almirante Negro” líder 

da Revolta da Chibata (e outros já citados como Sabotage e Jefferson De).  

               A força da literatura e do conhecimento também faz parte da construção dos 

retratos de Sérgio Vaz, como vimos em “Pé de Pato”. Compreendendo a 

heterogeneidade dos subalternos, o poeta se empenha em pintar quadros alegres, que se 

misturam aos versos engajados e duros. A educação é parte fundamental para a 

“aquarela” da beleza periférica: 

Rosa 

é uma mulher da pétala preta. 

Mora num jardim 

entre espinhos e violetas. 

Linda, escreve poemas 

com o azul da caneta. 

Sem papas na língua 

troca beijos com borboletas, 

para o desespero do girassol 

que se sente o dono do planeta (p.48) 

 

Rosa também é representação da favela, faz parte da realidade multifacetada das 

comunidades pobres. E mais importante, Rosa é poeta, sem papas na língua, que troca 

beijo com borboletas. A personagem retira a poesia do pedestal e coloca para dançar na 

terra, contra o “girassol” (alguém que se julga “dono do planeta”), ou como explica 

Tennina “La poesía pierde, de acuerdo con esta concepción, la distancia que le imponía 

el aura de las altas letras y se vuelve algo palpable y practicable” (TENNINA, 2017, p. 

87). Não é uma oposição à tradição da literatura, mas a concepção de que a poesia 

existe em todas as esferas, e deve ser acessada por todas e todos, é uma 

problematização a “respecto de las restricciones del término literatura como una 

categoría bastante limitada a ciertos grupos, que no alcanza para dar cuenta de la 

variedad de prácticas verbales producidas en otros ámbitos por escritores de 

trayectorias no letradas. (TENNINA, 2017, p. 87). Rosa é o enfrentamento contra os 

girassóis, aqueles que julgam compreender o que é, e o que não é poesia. 

 

3.4.5 Lírica amorosa e erótica 

 

O amor é a síntese de tudo que é demasiadamente humano, e por isso tudo que é 

demasiadamente poético. Sérgio Vaz se equilibra entre o amor erótico e o romance 

pueril descompromissado. Em alguns poemas é o impulso físico, sem pudores, que 

inspira o poeta, como em Musa, longe da idealização amorosa. 
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Ai de mim 

quando tu passas 

com teus lábios carnudos 

fazendo pirraças. 

Teus seios pequenos 

apontados pra lua, 

meus pelos eretos 

te querendo nua. 

Ai de mim, 

que no cansaço da noite 

te imagino em meus braços 

atada nos beijos 

solta em desejos 

de afoita emoção. 

Delírio de gozo 

que esvazio na palma da mão (p.62) 

 

O título, em referência às musas gregas, inspiração divina para muitos poetas, e 

o pronome em segunda pessoa do singular (pouco utilizado na linguagem corrente de 

São Paulo) dão ao poema um aspecto de seriedade e certa formalidade. Os versos, 

entretanto, contradizem essa ideia e brincam com a forma e o conteúdo. O eu 

poemático observa sua “musa” em um nítido desejo sexual, puramente físico (os lábios, 

os seios), desejoso do gozo sem culpas. Não há descrição de qualquer qualidade 

intelectual dessa mulher, apenas o erotismo latente provocado no eu poemático, que 

escoa no último verso, nos sonhos eróticos da masturbação. 

Por vezes o autor elabora poemas em que a relação amorosa transcende o desejo 

carnal, é o caso do poema ainda inédito lançado pelo poeta nas redes sociais, em que o 

eu poemático reflete sobre um amor que acaba
106

, contudo, a sexualidade aparece 

repetidamente em outros poemas que tratam das afetividades. Em “curvas obscenas” o 

poeta se aproxima da poesia erótica ao descrever o sexo oral praticado na amada nos 

versos “Beijei teu rasgo / exposto à face/ cravejada de milhos/ estourados na gengiva” 

(p. 89), embora utilize metáforas fortes para explicar a cena, ele não utiliza o 

hermetismo ou eufemismos. Não há bloqueios para lidar com a sexualidade, observada 

nos poemas de forma leve, sem os pudores românticos ou as distorções grotescas do 

instinto meramente animal. É o sexo em sua melhor face, reduzido ao prazer mútuo e 

ao desejo pulsante, comparado, inclusive, ao apetite do corpo em outro poema: “Sua 

ausência / não me tira a fome, / mas tua presença/ aumenta meu apetite” (p. 103). 
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 Compartilhado na página oficial do autor. Disponível em < 

https://www.facebook.com/poetasergio.vaz2/posts/poesia-in%C3%A9ditafim-do-amorsim-o-amor-

acaboumas-obrigado-por-ter-come%C3%A7adofui-feliz/434746699938086/> último acesso em 21 de 

novembro de 2018, 20:59 

https://www.facebook.com/poetasergio.vaz2/posts/poesia-in%C3%A9ditafim-do-amorsim-o-amor-acaboumas-obrigado-por-ter-come%C3%A7adofui-feliz/434746699938086/
https://www.facebook.com/poetasergio.vaz2/posts/poesia-in%C3%A9ditafim-do-amorsim-o-amor-acaboumas-obrigado-por-ter-come%C3%A7adofui-feliz/434746699938086/
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A liberdade para pensar e escrever a sexualidade aparece também em outros 

autores periféricos, como Akins Kintê e Mel Duarte. Esta, inclusive, dedica parte do 

seu livro “Negra nua crua” aos poemas que refletem sobre o amor e o erotismo. Vale 

ler um pequeno trecho do poema “Da vez em que desfaleci”, desse mesmo livro: 

Tua pupila dilata quando aspira 

Teu pelo que ouriça sob meu seio 

[...] 

É, nego... Deixa sem fôlego, sem jeito. 

É zica de pica 

Que invade 

Que fica. 

Na ponta da língua o segredo da vida [...] (DUARTE, 2016, p.51) 

 

A autora utiliza os mesmos recursos que Sérgio Vaz para falar das relações 

afetivas e discorrer, sem culpa, sobre o prazer que dedica a si e ao outro. A cultura 

periférica sempre lidou com a sexualidade de forma aberta (vemos isso nitidamente na 

transformação do funk), mas as construções poéticas ultrapassam a estigmatização para 

permitir o prazer dissociando-se da violência. 

É interessante notar como a literatura periférica não se restringe às construções 

engajadas ou à crítica social, mas passeia pelos mais variados temas e abordagens. Por 

isso é difícil definir ou estabelecer delimitações para o que é considerado literatura 

periférica. Quanto mais o movimento se estrutura e as vozes emergem, mais se torna 

necessário compreender os aspectos éticos e estéticos que circundam essa nova arte.  

 

3.4 Aproximações e distanciamentos 

  

À primeira leitura, Crónica de una libertad condicional e Colecionador de 

Pedras oferecem experiências estéticas muito distintas. César González apresenta um 

livro marcado pela introspecção e densidade existencial. É impossível ler os poemas de 

forma rápida e descompromissada, cada texto exige uma reflexão cuidadosa e o 

exercício da releitura. Essa liberdade condicional, restrita e vigiada da qual o autor fala 

nos pega pelo colarinho e somos jogados nos pavilhões do cárcere urbano. Mesmo os 

poemas mais otimistas
107

 estão carregados de uma visão reflexiva sobre o corpo e as 

relações humanas. Já Sérgio Vaz brinca na página do livro, oferece poeminhas curtos 

que dançam na nossa cabeça o dia todo ou textos ritmados que impregnam na nossa 

memória afetiva e quando menos esperamos estamos reproduzindo aos quatro ventos. 
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 Como “Abrigado por tu piel” (p.56) ou “Homenaje a Usain Bolt, atleta jamaiquino” (p. 81) 
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A tristeza está ali também, em poemas que apertam a garganta e embotam os olhos
108

, 

mas o autor disfarça, finge como poeta. Contudo, a sensação após a leitura dos dois 

livros é de que, de alguma forma, os textos dialogam e refletem sobre uma mesma 

realidade macroestrutural. É como ouvir um disco do Facção Central e um do Emicida, 

tão próximos e tão distantes.  

Compreendemos, então, que existe uma “ética periférica”, criada pela 

experiência compartilhada, ou seja, pelas relações de desigualdade e violência, que 

pode se modificar de acordo com a estrutura em que está inserida. Isso significa que 

muitos autores, não só os estudados neste trabalho, são movidos por um conjunto de 

valores comuns à existência periférica.  Esse conjunto de valores não desconsidera a 

heterogeneidade subalterna, mas aproxima indivíduos díspares de uma mesma 

concepção da realidade, marcada principalmente pela violência de classe. Outras 

discussões como raça, gênero e sexualidade podem se somar ao discurso periférico, 

mas a Ética periférica tem seu alicerce na desigualdade social e na percepção de fazer 

parte do lado mais fraco na disputa pelo capital econômico e simbólico.  

   Poderíamos pensar em diversos autores da literatura periférica para considerar 

essa possibilidade. Se pegarmos textos de Allan da Rosa (Brasil), que tem em sua obra 

uma forte temática racial, de Mariana Felix (Brasil) e a força da literatura feminista, de 

Juan Diego Incardona (Argentina), Ferréz (Brasil), Washington Cucurto (Argentina), 

entre tantos outros, perceberemos um ponto de convergência nos discursos: A relação 

conflituosa com a desigualdade e um forte sentimento de pertencimento à coletividade 

periférica como elemento determinante para formação como artista e como sujeito. Não 

é apenas a pobreza, mas um conjunto de valores mais ou menos estáveis como a 

solidariedade, a indignação, a defesa das classes populares e a busca de uma voz que 

reverbere a existência periférica. 

Desta forma, a ética periférica permitiria a multiplicidade de estéticas 

periféricas
109

, que variariam de acordo com as escolhas individuais de cada autora ou 

autor, ou da vertente a que pertencem. É comum, por exemplo, na literatura periférica 

do Rio de Janeiro, a utilização de uma linguagem marcada pelas gírias e termos 

utilizados pelo tráfico de drogas, bem como um tom satírico para referir-se a moradores 

“do asfalto”, ou como poetas brancas e negras lidam com as questões de gênero de 

formas diferentes. 
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 Como “Jorginho” (p.72) e “Miltinho” (p.166) 
109

 Embora também seja possível compreender aproximações estéticas em diversos autores.  
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  Assim, é essencial que compreendamos que os autores estudados neste trabalho 

são sujeitos singulares e têm sua própria construção social. Brasil e Argentina são 

países com suas próprias peculiaridades e incoerências, por isso é compreensível que os 

autores lidem com algumas questões de formas diferentes e apresentem marcas de 

subjetividade na elaboração estética de temas comuns. 

  Ao mesmo tempo, existem semelhanças estruturais das favelas e villas. Tanto 

brasileiros, como argentinos que vivem em zonas periféricas lidam com a falta de 

acesso aos bens culturais e materiais, são obrigados a deslocar-se de seus bairros para 

trabalhar e em pouco tempo depararem-se com uma realidade diametralmente oposta a 

sua, são violentados simbólica e fisicamente todos os dias, alienam seu trabalho e 

vivem sem possibilidade de lazer. A língua é diferente, a cultura é diferente, mas a 

desigualdade é a mesma, ao menos é o que podemos inferir da leitura de Sérgio Vaz e 

César González. Os autores se aproximam quando tratam de questões como a violência 

do estado e da polícia, o tratamento desumano dado aos favelados e villeros, os 

estigmas de quem vive na periferia e a violência de classe. Se aproximarmos as 

construções de Vaz e González poderíamos compreender que existem periferias 

diferentes, mas unidas “pela cor, pela dor e pelo amor”.
110

 

  Compreendendo essas diferenças e semelhanças, podemos aproximar os dois 

autores, visto que ambos são sujeitos periféricos. César esteve na criminalidade e 

apenas por uma “brecha no sistema” acessou ao capital cultural, enquanto Sérgio teve 

acesso a livros desde cedo, influenciado pelo pai, mas também por uma “brecha”, pois 

é raro dentro da periferia o incentivo familiar para a leitura. Ambos são pedras na 

vidraça do sistema, casualidades incômodas.  

  Os dois autores concebem a poesia-ação, ou seja, compreendem que a atividade 

artística está diretamente vinculada à ação direta para transformação da realidade, 

como poetas construtores. Para os escritores, como analisamos em diversos poemas, o 

“ser poeta” ultrapassa o trabalho abstrato de apreensão da realidade, deve estar ligado à 

práxis cotidiana e auxiliar na formação cultural e crítica das moradoras e moradores das 

periferias a que pertencem, e também dos leitores de outros espaços que não 

necessariamente o periférico.  

  A respeito da linguagem, César González, por construir poemas mais densos, se 

aproxima de uma variedade mais filosófica, embora defenda a linguagem “tumbera”, o 
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 Manifesto da Antropofagia Periférica – Sérgio Vaz  
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“lunfardo”
111

 e os “berretines”, principalmente em seus filmes. A oralidade é latente 

nos poemas do autor, mas é construída pela estrutura sintática e repetição de 

conjunções coordenativas, sem recorrer tanto aos termos do lunfardo. Sérgio Vaz se 

apropria da linguagem periférica e gírias paulistanas em alguns textos, mesclando 

palavras menos recorrentes na coloquialidade da periferia. Em outros poemas o autor 

alterna as descrições diretas e cruas com elementos fortemente metaforizados. Os dois 

poetas utilizam de uma linguagem híbrida em que convergem diferentes variações de 

suas respectivas línguas.  

  O acesso à educação e à cultura letrada aparece, nos dois livros, como 

ferramenta de combate à violência e à desigualdade. Em González, o encontro com a 

literatura é apresentado a partir da experiência empírica, como a ruptura de uma 

trajetória de violência e ódio, e uma reconfiguração do “eu”. A literatura não é só 

responsável pela transformação intelectual, mas também pela sobrevivência física do 

escritor, por isso, existe uma reafirmação constante da posição de poeta. A perspectiva 

subjetiva sobre o contato com o capital cultural, negado durante anos, faz com que os 

poemas sejam marcados pela presença de um eu poemático em primeira pessoa e de 

referências biográficas do autor. A poesia surge como representação de libertação das 

estruturas de controle e segregação
112

. 

  Vaz também enxerga na literatura a possibilidade de transformação social, como 

vimos anteriormente elaborou o projeto “literatura contra violência” que circula em 

escolas de São Paulo. O autor mescla os poemas em primeira pessoa, nos quais reflete 

sobre a sua função como poeta na sociedade
113

, com a construção de personagens que 

alegorizam a força da educação e da literatura na vida dos moradores da periferia. A 

criação dessas personagens também demonstra um conhecimento in loco da vida em 

comunidade, contudo, o autor utiliza a observação das inúmeras identidades que ali 

circulam como material poético para ecoar sua voz. É interessante notar como os dois 

autores não veem o acesso à educação como possibilidade de ascensão de classe ou 

fuga da periferia. Ambos reafirmam sua condição subalterna e procuram na arte 

periférica uma forma de subverter os estigmas dos bairros pobres. 
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 Gírias utilizadas na periferia portenha por influência da imigração, e que posteriormente foi adotada 

por pessoas ligadas à criminalidade. A palavra Lunfardo virou, inclusive, sinônimo de ladrão. 
112

 Como no poema “Escupitajos a la vidriera social”: Poesía es ser libre, hundirse bien lejos / 

encontrarse con la vida” (p. 29) 
113

 No poema sem título: “A minha poesia,/ apesar de pouca e rala,/ cabe na tua boca/ dentro da tua fala./ 

Apesar de leve e rouca,/ chora em silêncio/ mas nunca se cala./ E apesar da língua sem roupa,/ não 

engole papel, / cospe bala!” (p. 56) 
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  Outro ponto de confluência entre os autores é a aproximação dos poetas de seus 

pares a partir das vozes individuais que projetam a coletividade, não no intuito de “falar 

por”, mas “falar com”. Ainda que observem a realidade por meio de olhares individuais 

e subjetivos, os escritores se veem refletidos e refratados nas identidades múltiplas da 

periferia, sempre, como vimos, se colocando em favor destas. O posicionamento de 

proximidade com os subalternos é movido pela compreensão de que eles foram, em 

toda a história, retratados por perspectivas externas e por isso, distantes da 

complexidade real dessas identidades. Desta forma, Vaz e González assumem uma 

posição de certa “autoridade” para discorrer sobre a periferia, com suas mazelas e 

belezas, embora, como tentamos deixar nítido neste trabalho, ofereçam uma pequena 

parte das possibilidades de interpretação desses espaços. Vaz fala a partir de seu lugar 

de agitador cultural da periferia paulista e González da sua experiência de ex “pibe 

chorro” da periferia de Buenos Aires. Para que pudéssemos formular de forma mais 

consistente como essas vozes formam uma coletividade e identidade periférica seria 

importante o estudo das tantas outras vozes que emergem na literatura de periferia. 

  Vaz e González buscam fortalecer a cultura villera e periférica, não em 

oposição ao cânone, mas para elaborar uma nova concepção estética e ética da 

periferia. González se empenha em pensar a villeritud, para construir noções de como é 

ser villero sem os preconceitos e estigmas que a sociedade argentina lança sobre eles, 

fugindo do maniqueísmo burguês que reserva aos moradores das villas a representação 

do que é mau e desajustado. Vaz, por sua vez, defende na antropofagia periférica a 

existência de um artista combativo, que não compactua com as opressões. Esse artista é 

o próprio sujeito periférico, pois o autor ratifica que “a arte que liberta não pode vir da 

mão que escraviza”. Assim, a arte vinda da periferia tem a força e a verdade da 

experiência solidária, sem as manchas da exploração. 

  Como observamos na análise dos poemas, os autores concebem um “outro” em 

seus textos, que aparece como uma força violenta que oprime as camadas populares. 

Esse outro poderia ser compreendido de diversas formas, e não nos parece que há um 

inimigo pessoalizado (embora apareçam como os agentes do Estado em César 

González e como as camadas mais ricas em Sérgio Vaz), mas como o próprio sistema 

capitalista e a separação de classes. Não são os intelectuais ou a classe média em si que 

promovem a desigualdade, embora possam alimentá-la em alguns momentos, a 

personificação aparece, nos dois livros, na figura de um “patrão”, ou seja, aqueles que 

mantêm a estrutura de dominação e desigualdade social. Essa ideia fica explícita 
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quando observamos as informações biográficas dos autores. González acessou o ensino 

superior e se inspira em intelectuais franceses em seus livros e filmes; Vaz recebe no 

Sarau da Cooperifa os mais variados públicos, ali todos (intelectuais, estudantes, 

trabalhadores e boêmios) comungam a literatura e o silêncio
114

.  

  Ao mesmo tempo em que os autores vislumbram um inimigo comum, buscam 

também “aliados” para sua causa. A força da coletividade aparece novamente quando 

os livros evocam presenças históricas da luta pela igualdade
115

. Os escritores aglutinam 

essas vozes em sua própria voz na luta contra o sistema. Nesse embate, as 

representações divinas não agem em prol dos subalternos, mas aparecem de forma 

dessacralizada e desprovidas de poder. Não significa, contudo, que o ceticismo 

religioso apaga a crença na utopia. Os poetas creem na coletividade como caminho da 

transformação. A própria poesia assume o lugar do milagre, prática e direta. A poesia-

ação. 
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 Em todas os saraus Sérgio Vaz profere a frase: “O silêncio é uma prece”, pois a regra geral é de que 

durante as declamações ninguém deve conversar. 
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 Observamos na parte de análise o diálogo dos autores com figuras históricas como Bob Marley, 

Martin Luther King, Os Zapatistas, Sabotage, entre outros. 
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Considerações finais 

 

Quando começamos a pesquisa para esta dissertação, sabíamos da importância 

de compreender a construção social dos autores para adentrarmos os textos com maior 

repertório de análise. Autoras e autores periféricos concebem o fazer literário a partir 

de uma perspectiva própria das camadas populares, por isso, as relações de violência e 

desigualdade são tão latentes em seus textos. Foi necessário, contudo, cuidado para que 

nossa leitura não se restringisse apenas a elementos aplicáveis à biografia dos autores. 

César González e Sérgio Vaz têm experiências distintas com a disputa social e com a 

formulação estética da poesia, ao mesmo tempo aproximam-se em diversos momentos. 

Assim, nos pareceu evidente que a literatura periférica não é estruturada por uma 

estética única (observemos as diferenças na linguagem de Vaz e González), mas por 

compartilhamentos no campo ético. 

Esse conjunto de valores compartilhados se modifica de acordo com a realidade 

e a cultura do espaço, mas existe uma aproximação ligada à experiência dos sujeitos 

periféricos com a desigualdade (violência de classe e escassez de acesso aos bens 

materiais, econômicos e culturais). A “ética periférica”, como discutimos na terceira 

parte deste trabalho, conecta a obra desses dois autores (e possivelmente de outros) e 

apresenta uma concepção da literatura como ferramenta para a transformação da 

sociedade e da consciência coletiva.  

  Podemos sintetizar essa convergência em três pontos principais: em primeiro 

lugar a “palavra-ação”, ou seja, a compreensão de que o fazer poético está diretamente 

ligado à práxis cotidiana. Não significa, todavia, um patrulhamento ideológico de 

autoras e autores, ou uma limitação monotemática para os poemas, mas o entendimento 

de que a poesia é ferramenta de formação cultural e incita a reflexão de seus leitores, 

fortalecendo, muitas vezes, a autoestima dos moradores da periferia, ajudando a 

subverter estigmas. Em segundo a ideia de “poesia-salvação”, os autores veem na 

poesia um caminho para superar a violência estrutural impingida aos moradores das 

favelas e villas. No caso de González e Vaz essa concepção parte da própria 

experiência dos artistas, principalmente para o argentino. Por fim, o “periférico-

universal”, a noção de que os dilemas profundos da existência também perpassam os 

sujeitos periféricos. Os autores não se limitam à reprodução dos temas da experiência 

imediata das periferias, mas abordam questões filosóficas universais.  
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Para compreender o conjunto de valores dos escritores periféricos, é necessário 

a ampliação de pesquisas que ajudem a explicar as movimentações políticas e culturais 

que permitiram o surgimento da literatura periférica. Talvez seja possível compreender 

essa proliferação de vozes como um movimento estruturado e com capacidade de se 

solidificar no cenário latino-americano. Alguns estudiosos já discutem a característica 

de “bando” da literatura da periferia paulista. Precisamos refletir sobre como ela surge 

também em outros espaços e realidades. 

Para que possamos compreender profundamente a literatura periférica é 

necessário um esforço para não limitá-la com adjetivações ou com o olhar apenas 

voltado para a “cor local” das comunidades. Muitas são as ramificações que despontam 

no horizonte, dos Saraus e Slams emergem autoras e autores com experimentações 

estéticas inúmeras. Embora as marcas da realidade ainda sejam latentes, não podemos 

reduzir toda uma gama de experiências e subjetividades a uma literatura unicamente 

testemunhal. Nesse sentido, os intelectuais da literatura precisam encontrar novos 

métodos de análise e novas formas de lidar com os sujeitos de estudo. Não há fórmula, 

mas o exercício de refletir sobre nossas ações já é um caminho para a transformação 

das relações entre academia e periferia. 

Ao mesmo tempo, podemos discutir sobre a necessidade de espaços no mercado 

editorial para publicação de autoras e autores da periferia. Embora haja um aumento no 

número de editoras independentes que publicam essas obras, os livros circulam em 

espaços específicos, os autores se equilibram entre o trabalho formal e a venda de mão 

em mão nos saraus, Slams e outros eventos culturais. Quando iniciamos esta pesquisa 

compreendemos a enorme dificuldade para acessar as obras e autores. Muitos livros 

foram adquiridos diretamente com os escritores nos espaços que compartilhamos, 

porém, quando procuramos artistas fora do círculo da zona sul de São Paulo 

enxergamos o tamanho da lacuna editorial. 

  Assim, como tentamos evidenciar em toda a dissertação, Vaz e González são 

vozes individuais e apresentam a periferia sob uma perspectiva, que não dá conta da 

complexidade da literatura periférica. É só com a multiplicação das vozes que 

poderemos enxergar a periferia com toda sua heterogeneidade, não apenas na literatura, 

mas também na academia e na política institucional. A criação de espaços realmente 

democráticos, em que as diferentes visões dialoguem, passa também pela possibilidade 

de autorrepresentação dos subalternos.  
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Por fim, quando elaboramos esta pesquisa, não tínhamos o intuito de “dar voz” 

aos autores estudados, mas oferecer um viés de análise das obras e da literatura 

periférica, partindo de uma perspectiva interna, ou seja, de alguém que compartilha os 

valores de uma existência na periferia. 
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