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O poema “As pedras não falam, mas quebram 
vidraças”, de Sérgio Vaz, foi um dos estudados por 
professora da UFJF em dissertação premiada. A 
docente aponta a subversão da letra do samba de 
Cartola “As rosas não falam”, por meio da troca 
da palavra “rosa” (que evoca delicadeza, beleza e 
romantismo), por “pedra” (símbolo da dificuldade, 
da dureza, do não vivo).

Da margem para o centro das discussões

FLÁVIA LOPES

Repórter

Produzida há anos, como forma de 

expressão de um povo, a literatura 

marginal ou periférica só começou a 

ganhar atenção de teóricos e estudiosos do 

Brasil há pouco mais de uma década. Sempre 

contada sob o ponto de vista do intelectual, a 

cultura da periferia começa a ser ouvida por 

meio de outras vozes, comprometidas com 

seus locais de fala e que ecoam experiências 

vividas.

Esse foi o cenário que inspirou a professora 

Carolina de Oliveira Barreto a produzir a 

dissertação “Narrativas da ‘frátria imaginada’: 

Ferréz, Sérgio Vaz, Dugueto Shabazz, Allan da 

dissertação de Carolina de Oliveira Barreto, defendida no Programa de Pós-graduação em Estudos 
literários da UFJF, levou o segundo lugar do Prêmio anpoll 2012 com a temática da literatura 
marginal e periférica

Rosa”, no mestrado em Estudos Literários da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

Ao escolher o tema, a pesquisadora procurou 

trazer à tona as tensões entre as questões 

políticas e estéticas na literatura 

contemporânea e o papel das obras produzidas 

por autores das periferias urbanas nesse 

contexto.

A falta de uma teoria específica sobre o 

assunto não intimidou a então mestranda, que 

fez, em um primeiro momento, um exercício de 

leitura despido de conceitos e teorias  

preestabelecidas, buscando novos caminhos e 

percepções. O reconhecimento veio na forma 

de premiação. O trabalho da pesquisadora foi 

o segundo melhor do país em sua área, na 

avaliação da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Letras e Linguística 

(Anpoll).

Segundo o orientador e também pesquisador 

do tema há pelo menos quatro anos, Alexandre 

Faria, a emergência das discussões acerca da 

literatura marginal no país deu-se a partir de 

2000, quando o escritor Ferréz (codinome de 

Reginaldo Ferreira da Silva) organizou duas 

edições da revista “Caros Amigos” sobre o 

tema, abrindo espaço para que escritores da 

periferia pudessem divulgar seus trabalhos.
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“Nomes de pessoas completamente 

desconhecidas do público e outros já 

conhecidos, como o Paulo Lins (autor do livro 

“Cidade de Deus”), começaram a emergir. 

Houve uma mudança de voz muito significativa, 

mas ainda com certas barreiras, pois o crítico 

ainda está muito voltado para conceitos 

predominantemente estéticos nas obras 

literárias.”

Apesar dessas barreiras, o movimento trouxe 

um novo discurso às produções literárias, que 

passaram a questionar a cultura mainstream. A 

realidade da periferia nos textos já não é mais 

aceitada de forma idealizada e separada do 

asfalto. “O texto da periferia é feito sob outro 

padrão, mobiliza outras questões e lança mão 

de uma linguagem que não é a formal. Trata-se 

de uma outra composição, que aproxima o 

texto da oralidade”, explica o professor.

De acordo com Carolina, a disseminação dos 

textos de autores vinculados a essa produção 

literária ainda é dependente de pequenas 

editoras, como as Edições Toró e o Selo Povo, 

e realizada de forma paralela às grandes. 

Porém, nos últimos dez anos, houve uma 

atenção maior por parte das editoras, com o 

lançamento de seis volumes da coleção 

“Literatura Periférica”, editada pela Global; a 

antologia Literatura Marginal, lançada pela 

Agir, em 2005; e as oito obras de Ferréz, pela 

Objetiva. “As publicações estão muito atreladas 

ao mercado. Mas vemos também um interesse 

em cativar público leitor dentro e fora das 

periferias. Há uma preocupação em se reduzir 

o valor do produto final para que não haja uma 

barreira econômica que impeça a aquisição 

dos livros pelos leitores moradores das 

periferias e também para os demais leitores. 

Vemos nessas publicações valores variando 

entre R$ 5 e R$ 15.” 

“Frátria imaginada”

O primeiro contato da pesquisadora com a  

literatura periférica ocorreu na época em que 

era bolsista de iniciação científica do curso de 

Letras da UFJF. O estranhamento inicial com o 

texto e a forma fez com que Carolina encarasse 

a questão como um desafio. Foi buscando 

repensar a relação entre sujeito e objeto, entre 

crítica e obra literária que a professora 

estruturou seu trabalho, defendido em abril de 

2011. “A teoria sozinha não consegue dar conta 

de um bom número de obras que vêm sendo 

publicadas.” Ao trabalhar com a literatura 

periférica, a autora identificou várias tensões. 

“Os autores questionam o lugar da literatura, o 

conceito, a teoria. Posicionam-se sempre, não 

ficam em cima do muro.”

Nos textos estudados, segundo a pesquisadora, 

os locais de enunciação são bem marcados. 

“Não se trata apenas de uma questão territorial, 

mas também das trocas e da relação afetiva 

dos autores com o espaço.” Ainda de acordo 

com a autora, os textos trazem um 

deslocamento do conceito de literatura.

A partir da noção de “frátria imaginada”, a pes-

quisadora buscou trabalhar a questão do con-

temporâneo e dos deslocamentos percebidos 

a partir das obras dos autores Ferréz, Sérgio 

Vaz, Alan da Rosa e Dugueto Shabbazz. Foram 

levantadas possíveis implicações políticas, es-

téticas e sociais inseridas nessa expressão. O 

termo “frátria imaginada”, segundo Carolina, 

origina-se da leitura de alguns textos, em espe-

cial, “A frátria órfã: o espaço civilizatório do rap 

na periferia de São Paulo”, de Maria Rita Kehl, e 

“Comunidades Imaginadas”, de Benedict An-

derson. “Na verdade, não procurei fazer uma 

fusão de dois conceitos, mas uma atualização 

de ambos, a partir da leitura das obras.”

Do texto de Kehl, a docente buscou a ideia das 

“identificações horizontais, em contraposição 

ao modo de identificação/dominação vertical”. 

Já durante a leitura que realizou de Benedict 

“Houve uma mudança de 
voz muito significativa, mas 
ainda com certas barreiras, 
pois o crítico ainda está 
muito voltado para conceitos 
predominantemente estéticos 
nas obras literárias” 
(alexandre Faria)
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Anderson, questionou a horizontalidade das 

relações. O termo “Comunidades Imaginadas” de 

Anderson é apropriado, recontextualizado e 

atualizado pela autora a partir da ideia de 

construção do estado-nação moderno. “O que 

chamou minha atenção, foi a possibilidade de 

desconstruir e ressignificar o termo, levando em 

conta as tensões entre o global e a nação no 

interior das cidades, considerando o deslocamento 

do local de enunciação. Procurei atualizar o que foi 

formulado por Anderson para mapear como essa 

frátria se imagina ou é imaginada no panorama 

cultural, político e econômico atuais.”

Para a pesquisadora, ao mapear as formas de 

resistência por meio da escrita/leitura e por meio 

da relação do “sistema” com a cidade ao longo de 

seu  trabalho, foram percebidas tensões e 

contradições perpassando a própria linguagem. 

“Isso vai ao encontro da polifonia, uma vez que 

vozes e a interação entre elas passam uma 

multiplicidade de planos e o caráter contraditório 

da realidade social.”

“ As publicações estão muito 
atreladas ao mercado. Mas 
vemos também um interesse 
em cativar público leitor 
dentro e fora das periferias” 

(Carolina Barreto)
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