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MANHÃ E TARDE 

 

Contos africanos 
“Árvore da palavra e da vida, múltiplas histórias de 

duas sementinhas” 
 

Sessões: 9h às 9h30; 9h40h às 10h10; 10h20 às 10h50;   

11h às 11h30; 13h às 13h30; 13h40 às 14h10; 14h20 às 14h50; 

15h às 15h30; 15h40 às 16h10. 

 

Em ambiente lúdico, criado dentro da tenda, as crianças serão transportadas 

à África, seus costumes e tradições. Sentadas ao redor do grande Baobá ou 

se preferirem assim chamar, do embodeiro, ouvirão as históriasadaptadas 

do livro “A semente que veio da África”, de Heloísa Pires Lima, as aventuras 

de duas sementinhas, que cresceram em lugares distintos; suas 

semelhanças, diferenças e valor que têm para o seu povo. A cada início e 

término da contação de histórias, as crianças serão convidadas pelos alunos 



do Curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, a repetirem o ritual do 

povo africano, pronunciando em coro a expressão “kariganauakarigana”.Os 

ramos da grande árvore estarão à espera das crianças que a enfeitarão com 

palavras, formando o Baobá, a árvore da palavra, ou com desenhos que 

representarão o embodeiro, a árvore da vida. 

Público-alvo: crianças de 04 a 10 anos. Limite: 20 crianças por 
sessão. 

 

MANHÃ E TARDE 

 

Plantão do Festival: notícias sobre as letras pretas 

Sessões: 9h às 9h30; 09h40 às 10h10; 10h20 às 10h50;   
11h às 11h30; 11h40 às 12h10; 14h às 14h30; 14h40 às 15h10; 15h20 às 

15h50; 16h às16h30 e 16h40 às 17h10 

 

Em um formato de telejornal ao vivo, jornalistas, interpretados por alunos do 

Curso de Pedagogia e de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vão noticiar 

fatos e curiosidades sobre a vida e a obra de autores negros, desde os 

clássicos, Machado de Assis e Cruz e Souza, até os escritores 

contemporâneos, como Conceição Evaristo, Kiusam de Oliveira, Carolina Maria 

de Jesus, Fátima Trinchão, entre outros. Após as notícias, na hora do 

comercial, o público será convidadopara um jogo de tabuleiro interativo que 

abordará questões sobre as matérias do telejornal, a fim de despertar o 

interesse pela leitura das obras dos autores negros, bem como divulgá-las. 

 

Público-alvo: crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos.  
Limite: 20 pessoas por sessão. 

 

 

 



MANHÃ E TARDE  
 

“O negro na história fazendo história” 

Sessões: 9h às 9h30; 9h40h às 10h10; 10h20 às 10h50;   

11h às 11h30; 13h às 13h30; 13h40 às 14h10; 14h20 às 14h50; 

15h às 15h30; 15h40 às 16h10. 

 

As crianças e os jovens serão recebidos ao som de um atabaque e 

cumprimentadas com expressões emiorubá. Depois disso, os alunos do 

Curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul vão convidar o público 

para entrar na máquina do tempo, onde serão questionados e levados a uma 

viagem ao passado, anterior à escravidão. Passando por corredores, o 

público será guiado aassistir a uma encenação baseada na história 

“Elevador a serviço”, de Cristiane Sobral, na qual serão discutidos temas 

como escravidão e racismo. Depois, um guia conduzirá o público a uma 

experiência sensorial, com músicas e imagens da cultura africana, que o 

levará, no final da atividade, a identificar os protagonistas da história.Ao 

saírem da tenda, as crianças e jovens escreverão um pedido em um pedaço 

pequeno de papel e amarrarão na árvore que simbolizará os desejos e a 

vida. 

 

Público-alvo: infanto-juvenil (de 3 a 14 anos).  15 pessoas por sessão. 

 

 

MANHÃ E TARDE 

Histórias negras: o que Monteiro Lobato não contou sobre 
Tia Nastácia e Tio Barnabé 

Sessões: 9h10 às 9h35; 10h00 às 10h25; 11h00 às 11h25;  



11h35 às12h00; 13h35 às 14h00; 14h15 às 14h40; 15h10 às 15h35; 16h00 
às 16h25; 16h40 às 17h05. 

A proposta desta atividade é uma pequena releitura do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo, que será recontado a partir das vozes das personagens Tia Nastácia 

e Tio Barnabé, que são pouco descritos no decorrer da história principal. Pouco 

se sabe sobre a vida deles, suas origens e família. Nesta adaptação, criada 

pelos alunos do Curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, esses 

personagens serão protagonistas e vão contar um outro lado da história. 

 

Público-alvo: crianças a partir dos 4 anos, jovens e adultos Limite: 20 
pessoas por sessão. 

 

PROGRAMAÇÃO NOS AUDITÓRIOS E PÁTIO DA UNIVERSIDADE 
CRUZEIRO DO SUL- CAMPUS SÃO MIGUEL 

DIA 8 DE NOVEMBRO 

20h – Auditório D – Conversa com Autor(a) – O Corpo: da Literatura à Psique 
Um olhar sobre a trajetória de negras e negros na literatura brasileira que busca 
analisar criticamente qual foi e ainda é a influência dessas narrativas literárias que 
atravessaram o século XX e persistem até hoje. Apesar de 53% da população 
brasileira se declarar negra (IBGE) Regina Dalcastagnè, pesquisadora e autora do 
livro “Literatura Contemporânea – Um Território Contestado”, após ler, entre 1990 e 
2004, um total de 258 romances de escritores nacionais publicados por três das 
principais editoras do país, aponta que 94% dos autores brasileiros são brancos – 
mesma cor de 92% dos personagens. Dalcastagnè encontrou pouco mais de 5% de 
protagonistas negros, que são quase sempre apresentados como personagens 
marginalizados, reforçando estigmas sociais de gênero e raça. Os impactos negativos 
dessa invisibilidade ou, ainda pior, de uma visibilidade distorcida, têm contribuído para 
todo tipo de intolerância, preconceito e reprodução do racismo na nossa sociedade, 
traduzindo, em sofrimento psíquico, o dia a dia de crianças, jovens, mulheres e 
homens negros. Na busca de garantir mais pluralidade e diversidade nas narrativas, 
escritoras e escritores negros têm buscado, ao longo da história, romper as barreiras 
impostas por essa hegemonia lançando mão de um movimento literário que apresenta 
e discute a produção de uma literatura negra, desvelando a riqueza e multiplicidade da 
experiência humana, desnaturalizando estereótipos e hierarquias. 
 
  

Debatem o tema 
Ana Maria Gonçalves, escritora, atuou como publicitária até passar a se dedicar 
integralmente à literatura. Estreou como escritora em 2002, com a publicação de “Ao 
Lado e à Margem do que Sentes por Mim”. Em 2006, lançou “Um Defeito de Cor”, 
romance que ganhou o prêmio Casa de Las Americas em 2007 e a projetou na 



carreira de escritora. Depois de morar alguns anos em Nova Orleans, atualmente mora 
em São Paulo, onde está finalizando um novo livro de ficção, “Quem É 
Josenildo?”. Luiz da Silva, conhecido pelo pseudônimo de Cuti, 
é escritor, poetae dramaturgo brasileiro, graduado em Letras pela USP em 1980, 
obteve os títulos de mestre em Teoria da Literatura e doutor em Literatura 
Brasileira pela Unicamp. Em 1978, foi um dos criadores do jornal literário “Jornegro” e 
da série de antologias “Cadernos Negros”. Participou da fundação do 
grupo Quilombhoje, no qual se manteve até 1993. Maria Lúcia da Silva, psicóloga, 
psicanalista, diretora-presidente do Instituto Amma Psique e Negritude e organizadora 
do livro “O Racismo e o Negro no Brasil: Questões para a Psicanálise”. 
  
Universidade Cruzeiro do Sul 
Avenida Doutor Ussiel Cirilo, 225 – São Miguel Paulista 
  
9h30 às 11h30 – Pátio – Painéis Feira Preta: 40 Anos do Quilombhoje – 
Construção de uma Trajetória em Promoção da Literatura Negra Brasileira 
O Quilombhoje Literatura, grupo paulistano de escritores, foi fundado em 1980 por 
Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina, Abelardo Rodrigues e outros com o objetivo 
de discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. O grupo tem como 
proposta incentivar o hábito da leitura e promover a difusão de conhecimentos e 
informações, bem como desenvolver e incentivar estudos, pesquisa e diagnósticos 
sobre literatura e cultura negra. No ano de 2017, o Quilombhoje completa 40 anos de 
história marcada por uma rica atuação voltada para a área editorial e de promoção da 
cultura negra. O painel propõe um encontro de histórias, autores, leitores e 
incentivadores da literatura negra. 
  
Painelistas 
Cuti é pseudônimo de Luiz Silva. Nasceu em Ourinhos (SP). Formou-se em Letras 
(Português-Francês) na USP, em 1980. É mestre em Teoria da Literatura (1999) e 
doutor em Literatura Brasileira (2005), pelo Instituto de Estudos da Linguagem da 
Unicamp. Foi um dos fundadores e membro do Quilombhoje Literatura de 1983 a 1994 
e um dos criadores e mantenedores dos “Cadernos Negros” de 1978 a 1993, série na 
qual publicou seus poemas e contos em 38 dos 39 volumes lançados até 2016. Tem 
também publicados diversos textos em outras antologias, incluindo ensaios. É autor 
dos livros “Kizomba de Vento e Nuvem”, de 2013, “Contos Escolhidos”, coletânea 
publicada em 2016, entre diversos outros. Esmeralda Ribeiro é jornalista, escritora e 
pesquisadora da literatura afro-brasileira. É integrante, desde 1982, do Quilombhoje 
Literatura, grupo de escritores afro-brasileiros sediado em São Paulo. Tem trabalhos 
publicados em 35 antologias no Brasil e no exterior. Sua atuação no sentido de 
incentivar a participação da mulher negra na literatura tem sido constante. Apesar de 
não ser uma das fundadoras da série “Cadernos Negros” ou do grupo Quilombhoje, há 
mais de 20 anos tem, juntamente com Márcio Barbosa, organizado e editado a série e 
coordenado o grupo, dois projetos que têm tido resultados gratificantes. Idealizou, 
junto com Vera Lúcia Barbosa, o Sarau Afro Mix, evento multimídia com minipalestra, 
roda de poesia e performance de dança. Também com Márcio, concebeu o Xirê de 
Palavra & Poesia Afro, com palestras sobre a literatura afro-brasileira e declamações 
de poemas destinadas a crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares. É 
autora do livro “Malungos & Milongas” (conto) e coautora do livro “Gostando Mais de 
Nós Mesmos”, sobre autoestima e questão racial, entre outros.  
Márcio Barbosa nasceu em São Paulo (SP), onde reside atualmente. É pesquisador e 
um dos coordenadores do Quilombhoje. Fez as entrevistas e os textos do livro “Frente 
Negra Brasileira” e é um dos responsáveis pelo documentário e livro “Bailes – Soul, 
Samba-Rock, Hip Hop e Identidade em São Paulo”. Também, junto com Esmeralda 
Ribeiro e Niyi Afolabi, organizou os livros “Afro Brazilian Mind” e “Black Notebooks” 
(versão em inglês de “Cadernos Negros”), lançados nos Estados Unidos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unicamp
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombhoje
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993


Raquel Garcia nasceu em São Paulo. É professora de História da rede pública. A 
inquietação é o que move sua escrita. Desde 2009, publica seus textos em blog 
pessoal: akewipreta.blogspot.com.br. Também tem publicados seus textos em 
“Cadernos Negros”.  
Bruno Gabiru (mediador) nasceu dias após a soltura de Nelson Mandela, em 
fevereiro de 1990, em São Paulo, onde vive até o momento. É poeta, escritor, artista 
plástico e, atualmente, está cursando Artes Visuais. Gosta de garimpar 
constantemente títulos em sebos e livrarias espalhados pela cidade em busca de 
antigos(as) e novos(as) escritores(as) para se banhar no imenso rio da literatura 
negra, seja ela feita no Brasil ou na diáspora. Publica alguns de seus trabalhos em sua 
página no Facebook https://www.facebook.com/gabiru.negrart/. 

 

Dia 09 de novembro 

9h30 às 11h30 – Pátio – Painéis Feira Preta: Bate-Papo de Jornalistas – Por uma 
Comunicação Preta 
A comunicação é a condição por meio da qual a humanidade se desenvolveu 
culturalmente ao longo do tempo, sendo assim, todas e todos têm e exercem a 
capacidade de se comunicar e produzir cultura, sobretudo em seus locais de vivência. 
Entretanto, desde que esse fenômeno social se estruturou em uma indústria, ou seja, 
“nos veículos de comunicação”, o que menos se tem feito é potencializar essa 
capacidade inata do ser humano. Por muito tempo, muitas organizações progressistas 
negligenciaram o papel dos meios de comunicação nos processos sociais, enquanto 
isso, esse modelo capitalista, patriarcal, classista e racista produziu e continua 
produzindo efeitos devastadores, sobretudo em  países nos quais, historicamente, a 
população não teve acesso à educação de qualidade e vive em situação de 
desigualdade, como é o caso do Brasil, onde exerce uma influência desmedida. Texto 
por Bruna Rocha e Beatriz Vieira (Portal Geledés). 
  
Painelistas 
Pedro Borges, hoje com 25 anos, é formado em jornalismo pela Unesp, jornalista 
da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas (INNPD) e jornalista e 
cofundador do portal Alma Preta, um portal influente que traz diversos temas 
relacionados ao mundo negro, especialmente matérias sobre empoderamento negro, 
construção de uma identidade negra positivada e denúncia/combate ao racismo.  

Pedro Henrique Cortes ou PH Côrtes é um jovem negro de classe média que 
poderia ligar a câmera e fazer um canal falando sobre futebol e tênis bacanas, como 
muitos da idade deles fazem. Porém, com o apoio da família e muita curiosidade sobre 
sua ancestralidade, o garoto de 13 anos, que tem uma desenvoltura impressionante 
em seus vídeos, apesar da assumida timidez, resolveu fazer do seu canal no 
YouTube, PH Côrtes, um espaço de reflexão e crítica sobre questões relativas à 
comunidade negra. Um dos destaques é, sem dúvida, a série “Meus Heróis Negros 
Brasileiros”.  

Juliana Gonçalves, mulher negra e mãe. Jornalista formada pela Universidade 
Mackenzie, atuou como coordenadora de Comunicação do Centro de Estudos das 
Relações do Trabalho e Desigualdades (CEERT), onde escrevia sobre direitos 
humanos com ênfase na área de educação interseccionada com raça e gênero. Como 
militante, integra a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo 
(COJIRA-SP). É pós-graduada em Jornalismo Literário. Junto com outras mulheres 
negras, articulou e organizou a Marcha das Mulheres Negras, que ocorreu em Brasília 
em 2015. Atualmente, é repórter do “Brasil de Fato”.  

http://akewipreta.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/gabiru.negrart/
https://www.youtube.com/channel/UCYpZKOWz23IzZhKYPhE4XhA


José Nabor Jr., jornalista e fotógrafo do projeto “O Menelick 2° Ato – Afrobrasilidades 
& Afins”, que nasceu em maio de 2010. A revista é o mais importante braço da 
Mandelacrew Comunicação e Fotografia, que desenvolve trabalhos de redação 
jornalística, publicitária, assessoria de imprensa e fotografia. O nome é inspirado no 
jornal “O Menelick”, vinculado ao que se convencionou chamar de “Imprensa Negra” e 
que circulou em São Paulo nos anos 1910. Seu idealizador, na época, foi o 
poeta Deocleciano Nascimento.  

Oswaldo Faustino, jornalista desde 1976, além de escritor e estudioso de relações 
étnico-raciais. Atuou como repórter em rádio, TV, revistas e vários jornais, como 
“Folha de S.Paulo” e “O Estado de S. Paulo”, e como editor de Cultura de “Diário 
Popular”. É coautor (com Aroldo Macedo) dos livros “A Cor do Sucesso” (Gente, 
2000), “Luana, a Menina que Viu o Brasil Neném” (FTD, 2000), “Luana e as Sementes 
de Zumbi” (FTD, 2007) e “Luana, Capoeira e Liberdade” (FTD, 2007) e dos gibis 
“Luana e Sua Turma” (Editora Toque de Mydas). É autor dos livros “Nei Lopes”, da 
coleção Retratos do Brasil Negro, e “A Legião Negra – A Luta dos Afro-Brasileiros na 
Revolução Constitucionalista de 1932”, ambos editados pelo Selo Negro Edições. É 
colaborador da revista “Raça Brasil” desde sua criação. Tem proferido palestras e 
ministrado minicursos para educadores sobre formas práticas de aplicação da Lei 
10.639/03. Participou da “TV da Gente”, de Netinho de Paula, escrevendo e 
produzindo histórias, que apresentava no programa infantil da emissora interpretando 
o personagem Tio Bah.  

Mediação de Claudia Alexandre, radialista e apresentadora de TV, gestora em 
eventos (Senac), docente da Faculdade Hotec, graduada em Comunicação Social pela 
Fiam-SP; especialista em Ciências da Religião e mestranda em Ciências da Religião 
(PUC-SP), pesquisa cultura afro-brasileira (símbolo, rito e memória). Membro da 
CORIJA e da Rede das Culturas Populares e Tradicionais. Em 2014, foi comentarista 
do Carnaval de São Paulo, pelo Canal Viva (Globosat). Coordenadora do Portal 
Áfricas e apresentadora do programa “Papo de Bamba”. 

 

Dia 10 de novembro 

9h às 11h – Auditório D – “Dom Quixote de La Mancha”, com a EE Deputado 
João Dória 
A peça teatral apresenta as aventuras de Dom Quixote e Sancho Pança na versão do 
musical “O Homem de La Mancha”, de Miguel Falabella. O roteiro chama a atenção 
para questões como a loucura, o abandono, o abuso sexual e a prostituição, 
mescladas ao humor das personagens e as músicas que constituem a história. Com 
adaptações inseridas pelos alunos do grupo de teatro Sintonia das Artes, da EE 
Deputado João Dória, o espetáculo ainda mistura a linguagem do teatro e da música 
com a arte do circo. Uma apresentação imperdível! 
  
Universidade Cruzeiro do Sul 
Avenida Doutor Ussiel Cirilo, 225 – São Miguel Paulista 
  
9h30 às 11h30 – Pátio – Painéis Feira Preta: Por uma Educação Infantil mais 
Inclusiva 
Os espaços de Educação Infantil são característicos pela ampliação do convívio 
social, que deixa de ser prioritariamente a família e estende-se aos colegas e 
profissionais da escola. Esse contato proporciona à criança uma gama de relações 
sociais com seus pares e com adultos, com diferentes subjetividades, etnias, gêneros 
e identidades, relações essas que somam grande influência na formação de sua 
própria identidade e autoimagem. Se antes a criança era vista como um “adulto em 



miniatura”, com os estudos da sociologia da infância, a partir da década de 1990, 
desenvolve-se uma teoria do desenvolvimento infantil que reconceitua o lugar das 
crianças na sociedade, relacionando o conceito de infância com uma construção 
social. As análises sociológicas demonstram interesse pelas crianças por seu papel de 
sujeitos e atores sociais, e não mais como objetos passivos, e que devem ser 
analisadas por variáveis como classe social, gênero e etnia. Texto por Daniele 
Galvani do Nascimento via Guest Post para o Portal Geledés. O painel propõe 
uma reflexão acerca dos avanços no campo da inclusão da diversidade racial nas 
escolas. 
  
Painelistas convidadas 
Cida Bento, gestora da ONG CEERT, atua no campo da diversidade em recursos 
humanos há quase 30 anos, tendo escrito livros sobre o tema já na década de 1990 e, 
desde então, vem desenvolvendo trabalhos em empresas no Brasil. Foi considerada 
pela revista “The Economist” uma das 50 profissionais mais influentes do mundo no 
campo da diversidade. É uma das idealizadoras do Prêmio Educar para a Igualdade 
Racial e de Gênero: Experiências de Promoção da Igualdade Étnico-Racial em 
Ambiente Escolar, que, em suas edições, mantém os objetivos iniciais de identificar, 
difundir, reconhecer e apoiar boas práticas pedagógicas e de gestão escolar que 
promovam, reconheçam e valorizam a diversidade étnico-racial nas escolas. Além 
disso, traz duas inovações: a incorporação da abordagem de gênero interseccionada à 
raça e etnia e da educação escolar quilombola. 
Luciana Bento, mulher, negra, mãe, esposa, cidadã, professora, pedestre, motorista, 
filha, cientista social, mediadora de leitura, estudante, livreira, neta, ouvinte, madrinha, 
consumidora, vizinha, telespectadora, leitora, amiga, consultora, militante,  blogueira. 
Todas elas juntas num só ser. Luciana é socióloga e educadora e editora na 
empresa Ciclo Contínuo Editoral. Idealizadora da Iná Livros, uma livraria especializada 
em diversidade e protagonismo negro e criadora do projeto 100 Meninas Negras, uma 
lista temática com livros infantis que apresentam meninas negras em posição de 
destaque. Realiza formações em escolas sobre literatura, diversidade e formação de 
leitores.  
Jaciana Melquiades, mulher cis negra; educadora, formada em História pela UFRJ; 
casada; mãe do Matias, hoje empresária, atuou profissionalmente como coordenadora 
de Educação no Núcleo Estadual de Saúde do Adolescente na Uerj. A maternidade e 
o trabalho com educação afirmativa afrocentrada em territórios de favela, em que a 
população negra é majoritária, e dentro do Coletivo Meninas Black Power, do qual faz 
parte desde 2013, estimularam o desenvolvimento da empresa Era uma Vez o Mundo, 
em que é sócia-fundadora e CEO. Era uma Vez o Mundo: uma empresa que 
desenvolve representatividade por meio do afeto. O objetivo é criar elementos 
positivos dentro do universo infantil para que crianças negras se vejam protagonistas 
do mundo em que vivem e possam contar as suas narrativas dentro de um contexto 
em que o respeito seja orientado pela diversidade. 
Clélia Virginia Rosa (mediadora), pedagoga e mestre em Educação pela Unicamp. 
Seu campo profissional envolve a docência nos cursos de graduação em Pedagogia e 
em cursos de formação continuada para gestores(as) e professores(as). O principal 
eixo do seu trabalho e pesquisas engloba a infância nos seguintes temas: educação 
infantil, culturas infantis, formação de professores e metodologias de promoção da 
igualdade racial. Suas atividades profissionais têm sido como professora no curso de 
Especialização em Educação Infantil na Universidade Metodista de São Paulo no ano 
de 2014; consultora do CEERT na Avaliação das Práticas Pedagógicas do 7° Prêmio 
Educar para Igualdade Racial e de Gênero 2015; formadora de Culturas Infantis e as 
Relações Étnico-Raciais, aos(às) professores(as) e gestores(as) das Unidades 
Educacionais da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo (SP), desde 2015, 
e foi a pedagoga responsável pelo Centro de Referência de Promoção da Igualdade 
Racial da cidade de São Paulo no ano de 2016. 

http://www.geledes.org.br/guest-post-envie-seu-texto-para-o-portal-geledes/


  
15h – Auditório A 1 – Conversa com Autor(a) – Sujeitos Periféricos: Identidade e 
Protagonismo 
A periferia está no centro? A periferia é apenas um conceito territorial quando 
pensamos em literatura periférica ou literatura marginal? Ou seja, trata-se de uma 
literatura que é feita por quem mora na quebrada? Sem dúvida, as periferias têm 
ganhado cada dia mais espaço na mídia, colocando-as, de certa forma, no “centro” 
das atenções e curiosidades. Tal visibilidade, que transcende as pautas tradicionais 
sobre a violência urbana, tem registrado o protagonismo de movimentos culturais das 
mais diversas expressões e linguagens, entre estes, o movimento da literatura 
periférica. Se, em outros momentos e por outros escritores não periféricos, a periferia 
ou personagens à margem foram narrados e povoam os territórios literários na escrita 
nacional, será que a literatura marginal faz o movimento de deslocar territórios e 
personagens da posição de objetos narrados, para sujeitos narradores, no “centro” da 
narrativa periférica? Conceição Evaristo se pergunta: “O que levaria determinadas 
mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados, a romperem com a 
passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita?” E responde: “Talvez, 
estas mulheres (como eu) tenham percebido que, se o ato de ler oferece a apreensão 
do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever 
pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a sua 
autoinscrição no interior do mundo.” 
 
  

Debatem o tema 
Débora Garcia, poetisa e produtora cultural com ampla experiência nas áreas do livro 
e da literatura. É idealizadora, artista e produtora do Sarau das Pretas. Também atua 
junto aos coletivos Quilombhoje Literatura e Associação Cultural Literatura no Brasil. É 
autora do livro “Coroações – Aurora de Poemas”, publicado em 2014 de forma 
independente. 
Akins Kinte, operário da vida diária, nos momentos vagos delicia, briga e enamora as 
palavras. Autor do livro “Punga”, coautoria com Elizandra Souza (Edições Toró, 2007). 
Participou de coletâneas literárias como: “Grap Antologia Poética de Jovens Talentos” 
(2007). “Sarau Elo da Corrente – Prosa e Poesia Periférica” (antologia de 2008), 
editora Elo da Corrente, Negrafia edição um e dois. Participou do recital Negroesia 
com o escritor Cuti, com direção de Beta Nunes, apresentado na Casa das Rosas 
(São Paulo) e na livraria Mazza de Belo Horizonte. Idealizador, diretor, câmera e 
roteirista do curta “Vaguei nos Livros e me Sujei com a M... Toda” (2007) e dirigiu o 
documentário “Várzea a Bola Rolada na Beira do Coração” (2010). 
Valmir de Souza (mediador), doutor em Letras e professor de Literatura Brasileira, 
Teoria Literária, História da Cultura e Arte Brasileira. Atuou como pesquisador e 
coordenador na área de políticas culturais do Instituto Pólis. Autor de vários artigos 
sobre políticas culturais, literatura e história, entre eles: “São Paulo: Diversidade 
Cultural e Discurso Oficial” (Revista Pólis, 28), “Violência e Resistência na Literatura 
brasileira” (In: Everaldo Andrade de Oliveira. org. Os Sentidos da Violência na História, 
São Paulo: LCTE, 2007). 

 


