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1. Introdução 

 

 Nas últimas décadas as discussões em torno das minorias étnico-sexuais foram 

impulsionadas em diversas áreas do saber humano. Em razão de a sociedade ter seguido 

sempre as regras e preceitos ditados por indivíduos brancos, mais especificamente homens 

ricos e brancos, as outras parcelas sociais ficaram submissas à ideologia dominante. Para 

lutar contra essa situação de sujeição, as minorias começaram a reivindicar por direitos 

iguais. 

 O movimento feminista e as lutas anti-segregadoras empreendidas pelos negros, 

ambos do século XX, são respostas às imposições do poder dos brancos. As mulheres e 

negros sempre estiveram à mercê das vontades dos homens brancos. Em contexto nacional, 

a liberdade dos negros é relativamente recente. Logo, as mulheres negras eram duplamente 

submissas.  

 Dessa forma, este artigo tem como objetivo analisar a figura da mulher negra em 

períodos históricos diferentes da literatura através dos poemas “Essa Nega Fulô”, de Jorge 

de Lima (início do século XX), e “A Outra Nega Fulô”, de Oliveira Silveira (últimas 

décadas do mesmo século), atentando para os aspectos sócio-históricos que levaram a 

mudança de representação da mulher neste último texto poético.  

 Para tanto, nos basearemos em uma atividade referente a esses textos realizada no 

curso “Literatura e Afro-descendência: o que há por trás disso?”, promovido pelo 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB), e desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
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Médio Assis Chateaubriand, localizada na cidade de Campina Grande, tendo como 

público-alvo alunos do ensino médio. 

 Trabalhar com poemas que tratam dos problemas dos negros nos leva a pensar na 

imagem do negro na literatura ao longo do tempo. Em razão dos fatores externos incidirem 

sobre a produção literária, relacionamos essa questão aos problemas sociais, econômicos e 

culturais enfrentados por essa parcela da população.  

 Desse modo, para atingir o objetivo proposto utilizaremos os teóricos: Pinheiro 
(2007); Oliveira (2008); Zolin (2005); e Cosson (2006). 

 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1. Literatura afro-brasileira e feminismo 

 

 As mulheres sempre estiveram submissas ao poder masculino. Essa condição de 

subordinação começou a ser questionada por volta do século XIX, no entanto eram poucas 

vozes que surgiam em meio ao universo de dominação falocêntrica. Essas vozes foram se 

multiplicando, até que no início do século XX há uma agitação por parte de mulheres 

inconformadas com essa situação. Essa insatisfação vai resultar, mais tarde, no movimento 

feminista.  

 A partir daí, a mulher se torna objeto de estudo de diversas áreas. Por conseguinte, 

começa-se a se pensar sobre os reflexos dessa situação na literatura. Por isso, em 1970 

originou-se a crítica feminista, que tenta “desconstruir a oposição homem/mulher e as 

demais aposições associadas a esta, numa espécie de versão do pós-estruturalismo”. 

(ZOLIN, 2005, p. 182). Ler o texto literário, no âmbito dessa vertente da crítica, é 

explicitar como a obra está marcada pela diferença de gênero em detrimento da figura 

feminina, levando a sociedade a refletir a respeito das normas sociais dominantes que 

fazem com as mulheres sejam colocadas à margem da população. Essas convenções são 

baseadas num pensamento patriarcalista, ou seja, centrado na figura de um chefe, o 

patriarca, que impõe sua vontade autoritariamente.  

 As mulheres passaram a lutar pelo direito a produzir literatura, bem como por 

condições que tornassem isso possível. Antes do movimento feminista elas eram impedidas 

de estudar e, consequentemente, de escrever. No século XIX, por exemplo, temos notícias 

de pouquíssimas escritoras que conseguiram publicar alguma obra, e quando publicavam 
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raramente chamavam a atenção, mesmo a obra sendo de qualidade. No século seguinte, as 

produções surgiram em maior número, mas enfrentando ainda dificuldades de circulação. 

Sobre essas condições de produção, Virgínia Woolf afirma, em seu famoso ensaio “Um 

teto todo seu” (1929), que “para escrever ficção ou poesia de qualidade a mulher necessita 

de ‘um teto todo seu’ em que possa trabalhar em paz e de uma renda anual capaz de lha 

garantir independência” (ZOLIN, 2005, p. 186).  

 Assim como as mulheres, os negros também eram excluídos da sociedade. Portanto, 

surgiu a necessidade de se discutir o seu lugar no mundo, uma das formas de fazer isso é 

através da literatura. Assim, a literatura afro-brasileira é aquela cujos personagens 

principais são negros e/ou que tematiza questões referentes à cultura negra. Essa 

manifestação é uma forma de resistência dessa parcela social e de afirmação de sua 

identidade enquanto parte constitutiva da formação do povo brasileiro. Ela quer trazer à 

tona os problemas ainda enfrentados por esses indivíduos a fim de que a sociedade discuta 

e reflita sobre o seu papel na sociedade.  

 Por razões de ordem histórica, os negros, até o final do século XIX, não tinham 

qualquer tipo de direito. Algum tempo após a abolição da escravatura os negros começam 

a adquirir direitos, como o poder do voto, a possibilidade de entrar numa universidade 

pública, entre outros. No entanto, em tempos mais recentes começou-se a discutir sobre a 

igualdade racial e a participação dos negros nos diversos segmentos da sociedade, entre 

outros aspectos.  

 Desse modo, a literatura, ao colocar em evidência o negro e a mulher, contribui 

para o debate acerca de como repensar a importância desses cidadãos para a formação da 

cultura brasileira e, assim, tentar eliminar os estereótipos existentes em torno deles, uma 

vez que o “negro torna-se então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de uma 

mentalidade pré-lógica” (MUNANGA, 2009, p. 24). Essa imagem negativa do negro e da 

mulher tem que ser desconstruída para que o pensamento humano evolua. 

  

2.2. A literatura como forma de conscientização 

 

 Com o crescimento das discussões em torno das minorias étnico-raciais, o ensino 

de literatura é ampliado proporcionando novas experiências para os alunos e 

conscientizando-os da importância do reconhecimento da igualdade entre todos. Assim, 

como afirma Cosson (2006, p. 29), não basta apenas ler, se o objetivo é formar leitores que 
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percebam a força humanizadora da literatura, tem-se que ir além. Fazendo com que os 

textos dialoguem no tempo e no espaço, por exemplo, é possível que os alunos entendam 

como se deu a evolução histórica dos papeis sociais dos negros e das mulheres. Em se 

tratando da literatura afro-brasileira os discentes têm a chance de conhecer como ocorreu a 

formação da cultura nacional, isto é, as raízes de seu povo.  

 No caso do trabalho com poemas em sala de aula há variadas possibilidades de 

abordagens que incentivam o desenvolvimento da visão crítica dos alunos. Na sequência 

didática referente a poemas aplicada no curso “Literatura e Afro-descendência: o que há 

por trás disso?” sempre enfatizamos a questão da leitura e interpretação. A tarefa da leitura, 

anterior e importante para uma boa interpretação, não é um exercício tão simples. De 

acordo com Pinheiro, “é preciso ler e reler o poema, valorizar determinadas palavras, 

descobrir as pausas adequadas, e, o que não é fácil, adequar a leitura ao tom do poema” 

(2007, p. 34). Porém, primeiramente deve-se ler todo o poema sem interrupções, mesmo 

que não estejamos entendendo o que o texto quer transmitir; depois, precisamos ler o texto 

poético em voz alta para percebermos o ritmo e o tom adequados às características do 

poema; por último, lemos em voz alta procurando entender o poema, apreender seus 

sentidos, a partir de elementos como rima, ritmo ou aliterações.  

No momento da leitura de poemas como “Quem ta gemendo?”, de Solano 

Trindade, “A outra Nega Fulô”, de Oliveira Silveira, e “A cruz da estrada”, de Castro 

Alves, alguns alunos sentiram dificuldades ainda a serem superadas: o desrespeito aos 

sinais de pontuação e a não identificação do ritmo do texto. Entretanto, outros, com a 

leitura constante do poema e seguindo os passos sugeridos, conseguiram captar e entender 

o sentido do texto, o ritmo sugerido pela pontuação e pelas ideias continuadas em cada 

verso. Além disso, alguns discentes encontraram as pausas adequadas durante a leitura e 

adequaram seu tom de voz ao poema, valorizando assim as palavras que o compõem. 

 

3. Resultado e análise dos dados 

 

Partindo para a exposição do trabalho em sala de aula com “A outra Nega Fulô”, 

inicialmente os alunos perceberam as semelhanças com outro poema bastante conhecido 

“Essa Nega Fulô”, de Jorge de Lima, uma vez que já havíamos abordado este texto em 

aulas anteriores. Nosso objetivo em colocá-los em aulas diferentes foi justamente verificar 

se os alunos iriam estabelecer analogias entre os poemas. Aproveitando essa relação 
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intertextual, propusemos que eles interpretassem o texto de Oliveira Silveira e 

comparassem a figura das negras representadas nos dois escritos. Sendo assim, em razão 

de sua extensão, destacamos o início e o fim de “Essa Nega Fulô” a fim de comprovarmos 

a ligação com “A outra Nega Fulô”: 

 

Essa Nega Fulô 
 

Ora, se deu que chegou  
(isso já faz muito tempo)  
no bangüê dum meu avô  

uma negra bonitinha,  
chamada negra Fulô. 

 
 

Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 

 
 

Ó Fulô! Ó Fulô!  
(Era a fala da Sinhá)  

— Vai forrar a minha cama  
pentear os meus cabelos,  

vem ajudar a tirar  
a minha roupa, Fulô! 

 
 

Essa negra Fulô! 
 
 

Essa negrinha Fulô! 
ficou logo pra mucama  

pra vigiar a Sinhá,  
pra engomar pro Sinhô! 

 
[...] 

 
Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 

 
 

Ó Fulô! Ó Fulô! 
Cadê meu lenço de rendas,  

Cadê meu cinto, meu broche,  
Cadê o meu terço de ouro  

que teu Sinhô me mandou?  
Ah! foi você que roubou!  
Ah! foi você que roubou! 

 
 

Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 
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O Sinhô foi açoitar  
sozinho a negra Fulô.  
A negra tirou a saia  
e tirou o cabeção,  

de dentro dêle pulou  
nuinha a negra Fulô. 

 
 

Essa negra Fulô! 
Essa negra Fulô! 

 
 

Ó Fulô! Ó Fulô! 
Cadê, cadê teu Sinhô 

que Nosso Senhor me mandou?  
Ah! Foi você que roubou,  

foi você, negra fulô? 
 
 

Essa negra Fulô! 
 

 Trata-se de uma negra escrava que chegou ao engenho para trabalhar. Rapidamente 

ela se torna mucama da sinhá, mulher do dono da propriedade, e faz de tudo dentro da 

casa-grande, até contar histórias para a sinhá e seus filhos dormirem. Entretanto, quando 

desaparece um objeto pessoal da sinhá, esta imediatamente acusa a negra de roubo, que vai 

ser castigada no tronco pelo feitor. Nesse momento o senhor de engenho vai apenas 

observar, porém, na segunda acusação de roubo contra a escrava é o próprio patrão quem 

vai chicoteá-la.  

 Agora, observaremos o poema de Oliveira Silveira: 

 

Outra Nega Fulô 

 

O sinhô foi açoitar a outra Nega Fulô 
Ou será que era a mesma? 

A nega tirou a saia, 
A blusa e se pelou 

O sinhô ficou tarado, 
Largou o relho e se engraçou. 

A nega em vez de deitar, 
Pegou um pau e sampou 
Nas guampas do sinhô 

Essa Nega Fulô ! 
Essa Nega Fulô ! 

Dizia intimamente o velho Pai João 
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Pra escândalo do bom Jorge de Lima, 
Seminegro e cristão 

E a mãe preta chegou bem cretina 
Fingindo uma dor no coração 

- Fulô ! Fulô ! Ó Fulô ! 
A sinhá burra e besta perguntou 

Onde é que tava o sinhô 
Que o diabo lhe mandou 

- Ah ! Foi você que matou ! 
- É sim, fui eu que matou –  

Disse bem longe a Fulô 
Pro seu nego, que levou 
Ela pro mato, e com ele 

Aí sim ela se deitou 
Essa Nega Fulô ! 
Essa Nega Fulô ! 

   Percebendo a relação entre os textos, até porque neste é citado o nome de Jorge de 

Lima, constituindo um caso de intertextualidade clara, alguns alunos chegaram à seguinte 

conclusão: “a primeira Nega Fulô era muito submissa, maltratada, escravizada, aceitava 

tudo: coçar as coceiras da sinhá, apanhar e ser usada pelo sinhô; essa segunda Nega Fulô é 

diferente, ela é atrevida, até porque ela matou o sinhô e foi ser feliz com o negro dela bem 

longe da senzala”. Além disso, chamou a atenção deles a violência com que o senhor 

tratava a escrava; como a sinhá acusava a mucama de tudo no primeiro poema só pelo fato 

desta ser negra; e o modo como a sinhá é retratada no segundo poema, ou seja, “burra e 

besta”.   

 Diante dessas interpretações, aprofundamos um pouco mais a discussão. 

Ressaltamos que o contexto histórico-social influencia diretamente essas mudanças 

percebidas pelos alunos, visto que Jorge de Lima estava inserido num contexto recém 

abolição da escravatura, e o outro poeta viveu num período posterior em que já havia 

alguma evolução quanto aos estereótipos atribuídos aos negros.  

 Na época da escravidão era muito comum as negras servirem de objetos sexuais 

para seus patrões. Era esse pensamento que reinava na sociedade e que alimentava “tantas 

teorias, discursos e ações ‘machistas’ e preconceituosas, que tendem a reduzir as mulheres 

a simples objetos ou escravas, que têm como seus donos os homens” (OLIVEIRA, 2008, p. 

148). É justamente esse preceito que a Nega Fulô tenta anular ao fugir com o seu 

namorado no segundo poema. Mas, ainda segundo Oliveira, “a partir do momento em que 

uma mulher quebra esse paradigma, mostrando-se ativa, é logo vista com indiferença e 

com preconceito, tachada, por exemplo, de ‘ovelha negra’” (2008, p. 146). 
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 Essa alteração comportamental também está ligada às ideias feministas que já 

circulavam na época de Oliveira Silveira. Por isso a mulher em “A outra Nega Fulô” se 

mostra mais atrevida e busca se livrar da condição de submissa aos caprichos dos brancos. 

Essa busca por independência a leva a matar o patrão e fugir com o seu “escolhido”.  

     

4. Considerações finais 

 

 Através do ensino de literatura podemos debater todos os problemas que permeiam 

nossa sociedade. A literatura afro-brasileira e feminina levanta questões importantes a 

serem repensadas no âmbito da cultura nacional. Como ressalta Cosson (2006, p. 120), “o 

ensino de literatura passa a ser o processo de formação de um leitor capaz de dialogar no 

tempo e no espaço com sua cultura, identificando, adaptando ou construindo um lugar para 

si mesmo”. 

 Portanto, por meio do curso “Literatura e Afro-descendência: o que há por trás 

disso?” incentivamos o desenvolvimento do senso crítico dos alunos para que se tornem 

cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel como agente de transformação social. 

Assim, o PIBID contribui para a melhoria da educação na escola Assis Chateaubriand.   

 No decorrer das aulas percebemos a gradual e crescente vontade dos alunos do 

ensino médio de conhecer questões que envolvem a história dos afro-descendentes no 

Brasil. É um trabalho contínuo de incentivo à criticidade dos estudantes que procura 

sensibilizá-los quanto a essas questões. Isso mostra que é possível a implantação de 

iniciativas inovadoras nas escolas públicas. Sendo assim, acreditamos que projetos dessa 

natureza colaboram de forma decisiva para o desenvolvimento das habilidades dos futuros 

professores, uma vez que nos põe em contato com vários setores do universo escolar. 

Nossa atuação, por sua vez, possui um papel importante na formação intelectual e cultural 

dos alunos.   
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