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Este livro apresenta um estudo 
sobre a articulação entre 
políticas da escrita e 
performance em produções 
literárias marginais-periféricas 
contemporâneas do Brasil, que  
investigou em que medida esses 
conceitos regem a escrita dos 
textos, sua circulação e 
consumo, e quais estratégias de 
agenciamento político-cultural 
são produzidas por Allan 
Santos da Rosa, Dinha e 
Sacolinha, em suas atividades 
de caráter coletivo. 
Problematiza a politização da 
arte de escritores da periferia 
sob diferentes enfoques 
conceituais e  as propostas 
estéticas dos escritores 
delimitados como 
performances políticas, tendo 
em vista a força política, 
denunciadora e performática de 
suas obras, bem como suas 
práticas literárias calcadas na 
(re)construção de coletividades.
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“Porque a gente trampa nas margens da cidade, o nosso 
tema, a gente, a parada não é só aonde, mas como se 
faz, e aí é o valor do texto, porque não adianta o cara ser 
superativista político, fazer mil e uma na quebrada e não 
ter o texto, e não ter força literária”. 

(Allan da Rosa)

“Escrevo para corromper as estatísticas.

Escrevo para alterar o sentido de estar sozinha”. 

(Dinha)

“Mas [...] é óbvio que não tem outro caminho para a gente 
incentivar a leitura para as pessoas, para os moleques 
de periferia, a não ser pelos nossos próprios escritos, até 
porque a gente fala a linguagem deles. Eles se identificam 
com a gente, a gente vive essa realidade”. 

 (Sacolinha)
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INTRODUÇÃO

Este livro é fruto de uma pesquisa de doutorado (SALES, 2019). 
No título do livro, Traços da periferia: política e performance em 
produções literárias marginais-periféricas contemporâneas, o uso da 
expressão “traços da periferia” relaciona-se ao fato de esses traços 
retratarem os espaços periféricos diversos, representados, (re)cria-
dos, transcriados pelos autores em suas produções literárias, que 
redesenham essas margens, reconfigurando-as performaticamente. 
A publicação apresenta um estudo sobre a articulação entre políticas 
da escrita e performance em produções literárias marginais-periféri-
cas contemporâneas do Brasil, a fim de investigar em que medida 
esses conceitos regem a escrita dos textos, sua circulação e consumo,  
e quais estratégias de agenciamento político-cultural são produzidas 
pelos autores delimitados neste estudo, em suas atividades de caráter 
coletivo. Nesse âmbito, elegeram-se produções literárias de Allan 
Santos da Rosa, Dinha e Sacolinha, tendo em vista a força política, 
denunciadora e performática de suas obras, bem como suas práticas 
literárias calcadas na (re)construção de coletividades. No caso de 
Allan Santos da Rosa, explicitada pela Edições Toró; de Dinha, pela 
editora Me Parió Revolução; e, por fim, de Sacolinha, com as ações 
da Associação Cultural Literatura no Brasil. O argumento é que 
tudo isso configura estratégias de agenciamento político-cultural 
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engendradas pelos autores, envolvendo diferentes contextos matiza-
dos com as vivências próprias e dos coletivos que englobam cada 
um, o que fortalece a literatura marginal-periférica, fazendo-a circu-
lar, provocando reflexões e estimulando a crítica permanente desses 
fazeres artísticos. 

Essa imersão na pesquisa sobre a literatura marginal-periféri-
ca reconhece a vastidão, contemporaneamente, do movimento e sua  
diversidade. Fenômenos estético-culturais em territórios de produ-
ção periféricos ocorrem a todo o tempo, nas múltiplas periferias 
de grandes cidades como Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo, dentre tantas outras não nomeadas. Em 
comum, o fato de que as produções literárias que emergem desses es-
paços periféricos inserem-se na chave, ampla, da cultura da periferia. 

Na última edição do Fórum Social Mundial, em 2018, em 
Salvador, a Fundação Perseu Abramo organizou uma discussão 
sobre a cultura da periferia, com o título “Lutas das periferias 
frente ao conservadorismo e austeridade”, em que se debateu a 
força do hip hop, a importância das políticas públicas de incenti-
vo a projetos culturais periféricos e a politização da juventude na 
atualidade. Esse acontecimento reflete a importância que a cultura 
da periferia vem alcançando, nas últimas décadas. um exemplo 
disso é a criação da Central Única das Favelas (CuFA), no final dos 
anos 1990, a partir da união de jovens de várias favelas do Rio de 
Janeiro, buscando espaços de expressão de suas atitudes, questio-
namentos e vivências. A CuFA tem o hip hop como sua principal 
forma de expressão, movimento que há mais de 20 anos cresce nas 
periferias e ultrapassa essas fronteiras, possuindo admiradores em 
todas as camadas socioeconômicas. Experiências coletivas como a 
CuFA multiplicaram-se a partir das periferias das grandes cidades 
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brasileiras nessas últimas décadas e apontam para a necessidade de 
reflexões sobre a multiplicidade da periferia.

Muitas vezes rechaçada ou estereotipada como o espaço da cri-
minalidade, a periferia, na realidade, não é homogênea, são muitas 
e diversas e se multiplicam nas franjas das grandes cidades, constitu-
ídas por uma infraestrutura precária de simples habitações, barracos, 
malocas, cortadas por vielas, regadas por filetes de água ou córre-
gos contaminados pelo esgoto nos lugares esquecidos da cidade; 
fora de um centro hegemônico, as periferias exalam duras vidas e 
as lutas diárias pela sobrevivência. Compostas por tipos humanos 
marginalizados, excluídos da face abastada do país, a violência se faz 
constante por entre os espaços. Mesmo que se tome como parâmetro 
uma dada comunidade periférica, esta possuirá, em sua constituição, 
uma miríade de realidades e sujeitos com experiências as mais diver-
sificadas, que não permitem apontar uma identidade una. 

Diferentes perspectivas podem ser assumidas para se discutir 
o termo “periferia”. Aqui, parte-se daquela em que o termo é lido 
como construção social “relacionada a práticas e discursos de sujeitos 
atuantes em movimentos sociais”, segundo Faria, Penna e Patrocínio 
(2015, p. 28). Assim, o termo “periferia” passa a ser utilizado como 
“elemento que busca construir a identidade de sujeitos associando-a 
aos processos de marginalização urbana” e “elemento catalisador de 
uma proposta de identidade cultural baseada na diferença coletiva, 
que busca reunir, sob uma mesma égide, sujeitos oriundos de dife-
rentes territórios marginais” (FARIA; PENNA; PATROCÍNIO, 2015,  
p. 28, grifo do autor). 

E é a partir desse ângulo que a temática deste livro se vislumbra. 
A cultura da periferia, múltipla, insere-se nesse processo de cons-
trução de uma identidade cultural baseada na diferença coletiva. 
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A arte periférica, diversa, viva e pulsante, busca visibilidade desde 
os espaços marginalizados, há muitos anos. Artistas da periferia 
lutam não somente pelo reconhecimento de suas obras, mas, prin-
cipalmente, pela possibilidade de produzir arte, em meio a situ-
ações de existência muitas vezes degradantes. Políticas públicas 
de valorização da arte e da cultura não vicejam como deveriam e 
nem sempre se direcionam a esses territórios urbanos segregados. 
A contínua batalha por fazer visível a arte e a cultura periféricas, 
através de uma militância coletiva oriunda dos espaços margina-
lizados, levou governos municipais, estaduais e a união a desen-
volverem projetos de incentivo à produção cultural, por meio de 
editais e programas como o VAI e o Cultura Viva. Entretanto, o 
atual cenário nacional de desvalorização das artes e da cultura tem 
levado a uma diminuição de investimentos públicos em projetos 
culturais. Só para dar um exemplo, em 2017, quando João Dória 
era prefeito de São Paulo, ele realizou uma redução drástica nos 
apoios a projetos, congelando 43,5% do orçamento da Secretaria 
de Cultura, fato amplamente divulgado na mídia.1 Em participação 
no Fórum Social Mundial, em 2018, na discussão sobre a cultura 
da periferia, a antropóloga Érica Peçanha do Nascimento discorreu 
sobre posturas como a do governo Dória, de ataque à cultura peri-
férica: “O conservadorismo remete sempre às tentativas de barrar 
avanços progressistas, implicando em desigualdade de possibilida-
des de acesso e à produção de bens simbólicos, refletindo ainda na 
possibilidade de existir, de ser e estar no mundo.”

1 Informações sobre o corte no Orçamento da Secretaria de Cultura e a realização de atos de 
protesto e mobilização pelos artistas podem ser conferidas em reportagens da Folha de São 
Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.
br/ilustrada/2017/02/1889666-prefeito-joao-doria-congela-435-da-verba-municipal-desti-
nada-a-cultura.shtml e G1: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/movimentos-artisticos
-e-sociais-protestam-em-sp-contra-cortes-de-doria-na-cultura.ghtml.
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Apesar de muitas tentativas de silenciamento das artes peri-
féricas, como o não apoio adequado a projetos desenvolvidos pela 
periferia, a resistência sempre foi marca na luta pela visibilidade. 
Dada a multiplicidade da arte periférica, recorta-se, aqui, a produ-
ção literária em seu bojo. Nos últimos anos, a constituição de um 
movimento de literatura produzido a partir das periferias é um dos 
reflexos da força e potência que a cultura periférica tem alcançado. 
Escritas literárias originadas de espaços marginalizados não são no-
vidade nas letras brasileiras. Para citar alguns exemplos, populações 
às margens sociais constituídas como personagens literários povoam 
a literatura de autores brasileiros desde o século XIX, geralmen-
te sob a perspectiva de uma voz que fala pelo marginalizado. Esse  
cenário sofre uma significativa alteração a começar pela produção de 
Carolina Maria de Jesus, mulher negra e favelada, escritora oriunda 
das margens, diretamente da Favela do Canindé, caso mais emble-
mático dessa produção em que os periféricos assumem o lugar da 
enunciação e passam a falar por si mesmos. Carolina Maria de Jesus 
tornou-se fonte de inspiração para muitos outros escritores e escrito-
ras que a seguiram e fizeram de seus espaços sociais estigmatizados 
motivo de escrita, mas, antes de tudo, preocuparam-se em lutar para 
fazer ecoar as próprias vozes, partindo de suas páginas e vivências.  

Entretanto, a constituição de um movimento de literatura 
elaborado a partir das periferias circunscreve-se em um contexto 
mais recente. Ainda que Carolina Maria de Jesus seja representativa 
da literatura de que aqui se tratará – vozes originadas das franjas  
periféricas e cujas temáticas também se referem a esses espaços –, esse 
caráter de coletividade que vai permitir a percepção de um movimen-
to de literatura constituído pode ser situado no final dos anos 1990. 
Como marco dessa produção literária marginal contemporânea, 
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aponta-se a publicação do romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, 
em 1997, pela Companhia das Letras. Segundo Patrocínio, a impor-
tância da publicação do romance 

está diretamente ligada ao fato de ser a primeira experi-
ência literária de um autor residente em uma favela que 
lança de sua própria vivência marginal para a produção 
de um discurso que une testemunho e ficção, resultan-
do em um novo olhar sobre a escalada de violência nas 
favelas do Rio de Janeiro. (2013, p. 13). 

Também se pode incluir, nos marcos iniciais desse movimen-
to, o boom de uma escrita oriunda do cárcere, nos anos 2000, que 
atraiu e ainda fascina público e acadêmicos que se debruçam sobre 
os textos, tentando entender o fenômeno. Alguns desses autores, 
ou presidiários autores, com idades entre 20 e 70 anos, destacaram-se 
pelo volume e/ou qualidade de sua escrita, como Luiz Alberto 
Mendes, Hosmany Ramos, Jocenir, William da Silva Lima, Humberto 
Rodrigues e André du Rap. As obras produzidas por esses escritores 
alcançaram boa aceitação junto ao público, transformando-se,  
boa parte delas, em fenômenos editoriais. Esse fenômeno parece 
ter suas raízes na publicação, em 1999, do romance-reportagem 
Estação Carandiru, do médico Dráuzio Varella, que escreveu o livro  
pautado em sua experiência como médico voluntário, desde 1989, 
na Casa de Detenção de São Paulo; ele conta o que ouviu dos presos 
ou o que presenciou e termina relatando o massacre do Carandiru. 
O livro foi editado pela Companhia das Letras, transformou-se em 
um dos maiores fenômenos editoriais brasileiros e foi laureado com 
o Prêmio Jabuti 2000 na categoria Livro do Ano Não Ficção. 

Contudo, para este livro interessa principalmente a reconfi-
guração da cena literária brasileira a partir do final dos anos 1990,  
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com as publicações de autores que expressam, em suas escritas, o 
cotidiano de territórios periféricos, fazendo-o desde uma perspec-
tiva de dentro, pleiteando o reconhecimento dessas escritas como 
literárias: 

Estamos na rua, loco, estamos na favela, no campo, no 
bar, nos viadutos, e somos marginais mas antes somos 
literatura, e isso vocês podem negar, podem fechar os 
olhos, virar as costas, mas, como já disse, continua-
remos aqui, assim como o muro social invisível que 
divide o país. (FERRÉZ, 2005, p. 10).

O escritor Ferréz é um dos grandes responsáveis pelo fortale-
cimento de uma produção literária brasileira a partir das margens.  
A excelente recepção crítica ao seu segundo romance, Capão pecado, 
permitiu ao autor por espaços editoriais de prestígio que lhe pos-
sibilitaram apoiar outros escritores oriundos das periferias. Com 
isso, contribuiu enormemente para a criação do suplemento literário 
Literatura marginal – a cultura da periferia (Atos I, II e III), projeto 
conjunto com a revista Caros Amigos, da editora Casa Amarela, e as 
antologias decorrentes do suplemento, além dos projetos desenvol-
vidos pelo autor, com o objetivo de fazer circular vozes e dar visibi-
lidade a novos autores.

Essa produção literária vai se fortalecendo, agraciada com 
um número expressivo de publicações de novos autores, expres-
sando o cotidiano de territórios periféricos, constituindo-se em 
um movimento, como afirmam Faria, Penna e Patrocínio (2015),  
que expressam vivências periféricas a partir de uma escrita fortemen-
te marcada pelo testemunho e por um realismo experiencial, pois 
se leem vivências e reconstruídas ficcionalmente. Essas produções  
fortaleceram a cena literária marginal contemporânea e a perspectiva 
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de análise do fenômeno como um movimento, a concretização de 
outras iniciativas, sempre marcadas pelo caráter de coletividade, 
tais como a criação da Cooperifa e do Sarau da Cooperifa, que deu 
origem a um movimento de saraus na cidade de São Paulo e em 
outras cidades do país. Além dessas experiências, originaram-se ou 
fortaleceram-se projetos e coletivos pautados na cultura periférica, 
como A Literatura dos Espaços Populares Agora (ALEPA) e Festa 
Literária das Periferias (FLuP), para citar alguns.

Essa mobilização de literatura marginal contemporânea vem 
sendo estudada de maneira cuidadosa no ambiente acadêmico. Para 
citar alguns dos trabalhos, destaca-se o estudo pioneiro da antropó-
loga Érica Peçanha do Nascimento, em sua dissertação de mestra-
do intitulada Literatura Marginal: os escritores da periferia entram 
em cena, defendida em 2006, no Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da uSP e em sua tese É tudo nosso! Produção 
cultural na periferia paulistana, defendida em 2011, na mesma ins-
tituição; a tese Escritos à margem: a presença de autores da periferia 
na cena literária brasileira, do pesquisador Paulo Roberto Tonani do 
Patrocínio, defendida em 2010, na Pontifícia universidade Católica 
do Rio de Janeiro; a tese Vozes dos porões: a literatura periférica/
marginal do Brasil, do escritor mexicano Alejandro Reyes (2013), 
defendida na universidade de Berkeley, em 2011; a tese do soció-
logo Mario Augusto Medeiros da Silva, A descoberta do insólito: 
Literatura Negra e Literatura Periférica no Brasil (1960-2000), defen-
dida em 2011, na uNICAMP; e a tese Experiências estéticas em mo-
vimento: produção literária nas periferias paulistanas, do sociólogo 
Lucas Amaral de Oliveira, defendida na uSP, em 2018, dentre outros 
estudos já gerados. 



19TRAÇOS DA PERIFERIA

Em relação a este livro, os escritores analisados possuem tra-
jetórias singulares, mas com o traço de uma vivência periférica em 
comum. Allan Santos da Rosa nasceu em 1976, na cidade de São 
Paulo, e criou-se em Americanópolis, zona sul desse município. E in-
tegrante do grupo de capoeira angola Irmãos Guerreiros e fez parte 
do Sarau da Cooperifa. Em 2005, ajudou a criar o Selo Edições Toró, 
editora independente com dezenas de publicações, dentre elas livros 
de poesias, contos, dramaturgia, fotografia e romance. Graduou-se 
em História e fez mestrado em Cultura e Educação e doutorado em 
Educação pela uSP. Sua trajetória pessoal e acadêmica levou-o a 
atuar como professor alfabetizador de adultos, produtor de exposi-
ções, roteirista e locutor de rádio-documentário. 

O escritor teve sua estreia literária com a publicação de dois 
contos na antologia Literatura marginal: talentos da escrita perifé-
rica, organizada por Ferréz e publicada pela Agir, em 2005. Nesse 
mesmo ano, Allan da Rosa publicou o livro de poemas Vão, pela 
Edições Toró e, em 2007, Zagaia, romance versado infanto-juvenil, 
pela DCL. O texto teatral Da Cabula foi lançado inicialmente em 
2006, pela Edições Toró, e depois, em 2008, pela Global Editora, 
na coleção Literatura Periférica. Teve ainda contos publicados em 
coletâneas dos Cadernos Negros. Rosa possui outros livros, como 
as parcerias com o fotógrafo Guma, no livro Morada, pela Edições 
Toró; os livros-CD A calimba e a flauta – versos úmidos e tesos, com 
Priscila Preta, e Mukondo Lírico – Funeral para Zumbi, Seus Medos 
e Festas, de 2014, ganhador do Prêmio FuNARTE de Arte Negra, 
no mesmo ano. Em 2013, publicou o ensaio crítico Pedagoginga, 
autonomia e mocambagem, pela Aeroplano. Em outubro de 2016, 
Rosa publicou Reza de mãe, livro de contos e, em 2017, Zumbi  
assombra quem?, ambos pela Editora Nós. Em 2021, Águas de homens 
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pretos: imaginário, cisma e cotidiano ancestral (São Paulo, séculos 
19 ao 21), adaptado da tese de doutorado defendida neste mesmo 
ano. Dono de uma produção diversificada, o autor caminha entre a 
poesia, a prosa, dramaturgia, ensaios e crônicas, demonstrando um 
grande domínio técnico de gêneros.

A segunda escritora é Maria Nilda de Carvalho Mota, a Dinha, 
moradora do Parque Bristol, em São Paulo. Nascida em Milagres,  
no Ceará, em 1978, mudou-se para São Paulo no ano seguinte ao seu 
nascimento, com os pais e sete irmãos. Em 1999, participou da funda-
ção do Poder e Revolução – grupo de pessoas ligadas ao movimento 
hip hop, disposto a realizar intervenções políticas e culturais em suas 
comunidades, em clara performance política. Cursou graduação em 
Letras na uSP, instituição em que também fez o mestrado, doutora-
do e pós-doutorado na área de Estudos Comparados de Literaturas 
de Língua Portuguesa. Desde os 12 anos, Dinha escreve poesias, 
publicando-as em fanzines. Professora da rede pública municipal de 
ensino, em SP, mediadora de leitura e integrante ativa do Poder e 
Revolução, é criadora e editora do selo Me Parió Revolução e autora 
dos livros De passagem mas não a passeio (2005, Edições Toró; 2008, 
Global Editora), Onde escondemos o ouro (2013, Me Parió Revolução) 
e Zero a zero: 15 poemas contra o genocídio da população negra (2015, 
Me Parió Revolução), Gado cortado em milprantos (2017, Me Parió 
Revolução), María Pepe Pueblo (2019, Me Parió Revolução) e Diário 
do fim do mundo (2020, Me Parió Revolução).

O último escritor é Sacolinha, pseudônimo de Ademiro Alves 
de Sousa, nascido em São Paulo, em 1983. Aos 12 anos, começou 
a trabalhar entregando panfletos de propaganda no farol, carrega-
dos em uma sacolinha plástica, origem de seu apelido. Trabalhou, 
ainda, como cobrador de lotação, atendente em banca de revistas 
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e empacotador de supermercado. Graduado em Letras, sua estreia 
literária foi através da publicação do conto “um dia comum” no 
suplemento literário Caros Amigos: Literatura Marginal, Ato III,  
em 2004. No ano anterior, esse mesmo texto havia sido premiado em 
um concurso literário em Suzano, São Paulo, o 2º Concurso ARTEZ. 
Nos anos que antecederam a publicação de seu primeiro livro, teve 
textos publicados em três antologias, a Coletânea ARTEZ, volume 
V, pela Meireles Editorial; No limite da palavra, da Editora Scortecci 
e na antologia poética O rastilho de pólvora, do Projeto Cooperifa.  
Em 2005, assumiu a Coordenadoria Literária na Secretaria Municipal 
de Cultura de Suzano, o que lhe permitiu uma postura mais propo-
sitiva na cultura da cidade, idealizando projetos como o Pavio de 
Cultura, concursos literários, Varal Literário, sessões de debates, 
Fogueira, Literatura e Pipoca, criação da revista Trajetória Literária 
e do fanzine Literatura nossa, dentre outras ações, todas em Suzano. 
Textos de Sacolinha foram publicados nos Cadernos Negros, volumes 28, 
29 e 30, e o autor recebeu prêmios da Cooperifa por três vezes, além de 
outras participações em lançamentos diversos e escrita de prefácios. 

O primeiro romance do escritor, Graduado em marginali-
dade, foi publicado em 2005, pela editora Scortecci. As tentativas 
anteriores haviam se mostrado infrutíferas: “Havia enviado cerca 
de trinta cópias do original de Graduado em marginalidade para 
editoras. Cansei de receber cartas e e-mails padrões” (SACOLINHA, 
2012, p. 73). Dadas as negativas recebidas, Sacolinha custeou a 
publicação de seu primeiro romance, fazendo rifas, usando seu 
salário de servidor público e empréstimos. A trama do romance 
gira em torno da vida de Vander, que vê seus amigos de infância 
e adolescência envolverem-se no mundo do crime, e a mudança 
de identidade do protagonista, que se transforma no criminoso 
Burdão no decorrer da história, devido a conflitos sociais diversos. 
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Em 2009, o livro teve uma segunda edição, pela editora carioca 
Confraria dos Ventos. 

A segunda publicação de Sacolinha, 85 letras e um disparo, 
é um livro de contos; inicialmente publicado pela editora Ilustra, 
em 2006 e 2007, 1ª e 2ª edições. Também, foi publicizado pela 
Global Editora, em 2008, na Coleção Literatura Periférica. Em 
2010, publicou dois livros, ambos pela Editora Nankin: Peripécias 
de minha infância e Estação Terminal. O primeiro é um romance 
infanto-juvenil centrado na vida do narrador protagonista Artur 
Alves de Freitas, embora muitos dos elementos retratados na trama 
remetam à vida de Sacolinha. Estação Terminal é um romance 
produzido a partir das vivências, ficcionalizadas, do escritor du-
rante os anos em que atuou como cobrador de lotação. Em 2012, 
Sacolinha lançou o livro de contos Manteiga de Cacau, pela editora 
Ilustra e em, 2013, a autobiografia Como a água do rio, pela editora 
Aeroplano. Seu sétimo livro, com publicação em 2016 pela Editora 
Patuá, é o livro de contos Brechó, meia-noite e fantasia. Em 2019, 
Sacolinha publicou Dente de Leão: a sustentável leveza do ser e, em 
2020, o nono livro, Entre amar e morrer, eu escolho sofrer (um conto 
da pandemia), ambos pelo selo Vasto Mundo. 

A escolha desses escritores marginais-periféricos não se 
ampara em algo aleatório. Embora a seleção inicial tenha se dado 
a partir do meu contato com a escrita desses autores através de suas 
publicações em uma coleção da Global Editora, foi o aprofundamen-
to em leituras de outros textos dos escritores, a pesquisa sobre as 
trajetórias pessoais e literárias, bem como a movência de cada um 
em projetos e ações, no âmbito das periferias em que residem e em 
vários outros espaços marginalizados, o que me levou ao desejo de 
analisar algumas de suas produções literárias e os projetos estéticos 
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desses escritores, inseridos dentro do amplo projeto intelectual que 
os direciona, configurando performances político-literárias. Ainda, 
ampara a escolha a perspectiva de analisar tanto a movência individual 
quanto a coletiva dos autores sob a égide da discussão do direito à 
literatura, conforme proposto por Antonio Candido, como direito 
humano universal, necessidade “que deve ser satisfeita sob pena de 
mutilar a personalidade” (CANDIDO, 2011, p. 188), pois a literatu-
ra “nos organiza, nos liberta do caos e nos humaniza” (CANDIDO, 
2011, p. 188). Em relação aos escritores selecionados, foi o acesso 
à literatura, sua fruição, que os levou a escrever. É preciso conside-
rar que as produções literárias marginais-periféricas fazem parte de 
uma luta mais ampla por direitos humanos, entendendo-se a fruição 
da literatura, bem como a escrita literária, como direitos universais. 

A seleção das obras para análise caracteriza-se por uma 
diversidade de gêneros. De Allan Santos da Rosa foram escolhidos 
dois livros, o texto teatral Da Cabula e o livro de contos Reza de 
mãe. Da escritora Dinha, analisam-se poemas de dois de seus livros, 
De passagem mas não a passeio e Onde escondemos o ouro. De Sacolinha, 
são estudados contos dos livros 85 letras e um disparo e Brechó, meia- 
-noite e fantasia. Essa diversidade de gêneros torna-se possível 
porque não se pretende estabelecer uma análise cotejada das obras, 
observando, por exemplo, recursos formais e estilísticos em um e 
outro autor. Por isso, pode-se trilhar um caminho de liberdade entre 
texto para teatro, poemas e contos, sem afetar o estudo, uma vez 
que esta se centrará em aspectos relacionados aos estilos e temáti-
cas abordadas por cada um dos autores, e que elementos permitem  
configurar cada uma das publicações como escritas performáticas. 

Quatro seções estruturam este livro. A primeira, intitulada 
“Corpos que se traçam: o movimento de literatura marginal-periférica 
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contemporânea dos escritores da periferia”, discorre sobre como se 
constituiu o movimento de literatura marginal contemporânea dos 
escritores da periferia; problematiza o uso das expressões “literatura 
marginal”, “literatura periférica” e “literatura divergente” para justifi-
car a adoção da expressão literatura “marginal-periférica” na pesqui-
sa; discutindo-se, ainda, se essa produção pode ser considerada uma 
literatura pós-autônoma, apoiada na proposição de pós-autonomia 
como um regime de leitura, focando não apenas no fenômeno lite-
rário e reposicionando o olhar em busca de novos procedimentos 
críticos que ultrapassam o fazer literário, em contexto periférico.

A segunda, intitulada “Desdobramentos estéticos e políticos 
da literatura marginal-periférica”, problematiza o conceito de polí-
ticas da escrita a partir de estudos de Jacques Rancière. São analisa-
dos aproximações e distanciamentos em discursos sobre politização 
da arte, relacionando-os à escrita política marginal-periférica.  
A produção literária oriunda de espaços marginais-periféricos 
configura-se como um ato político de enfrentamento à invisibili-
dade imposta e ao silenciamento, uma forma de luta contra o status 
quo de padrões culturais impostos e modelos de existência prede-
terminados. Assim, para refletir se as políticas que regem a atuação 
dos escritores da periferia são precedidas por uma arte; discute-se 
politização da arte sob diferentes enfoques conceituais e utiliza-
se, dentre outros, o de política da arte como o entrelaçamento de 
lógicas heterogêneas, a lógica das formas da experiência estética, a 
do trabalho ficcional e a das estratégias metapolíticas. 

A terceira seção, com o título “Performance e escrita na lite-
ratura marginal-periférica brasileira: os casos Allan da Rosa, Dinha 
e Sacolinha”, estabelece relações entre performance e escrita e proce-
de à análise das escritas performáticas selecionadas dos autores em 
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estudo, analisando a lógica das formas da experiência estética e a do 
trabalho ficcional. Para pensar o diálogo performance e escrita, o ca-
pítulo pauta-se principalmente na acepção de Graciela Ravetti (2003, 
p. 47) de narrativas performáticas, “[...] tipos específicos de textos es-
critos nos quais certos traços literários compartilham a natureza da 
performance, recorrendo à acepção desse termo, em sentido amplo, 
no âmbito cênico e político-social” (2003, p. 47). Nessas escritas 
performatizadas, busca-se analisar que elementos as caracterizam.  
As escritas de Allan Santos da Rosa, Dinha e Sacolinha tanto podem 
constituir-se baseadas em aspectos corriqueiros do cotidiano, ele-
mentos de vivências periféricas ficcionalizadas, quanto de aspectos 
sociais que possibilitam reflexões sobre o estar no mundo. Assim, 
intenta-se analisar se há, nas narrativas dos três autores, sob a égide 
da performance, categorias em comum ou não. 

Na quarta seção, “Estratégias de agenciamento político-cul-
tural para a literatura marginal-periférica”, analisa-se a lógica 
das estratégias metapolíticas nessa produção literária a partir do 
conceito de agenciamento, considerando as propostas estéticas de 
escritores da literatura marginal-periférica como performances 
políticas e investigando que estratégias de agenciamento político-
cultural são produzidas pelos autores delimitados para o estudo, 
dentro de um projeto intelectual amplo que estimula a produção, 
o consumo e a circulação de bens culturais em espaços periféricos. 
Três experiências serão analisadas. A primeira é a do escritor Allan 
da Rosa, que criou, em 2005, o selo Edições Toró, com um signifi-
cativo número de edições, e publicações representativas de variados 
gêneros literários. O selo possuía um site com nove abas e material 
diversificado, amostras dos livros publicados, entrevistas, programas 
de rádio, vídeos, recitais e já se constituía em uma das estratégias de 
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agenciamento utilizadas por Rosa. Em relação aos livros lançados 
pelo selo, serão analisados os imbricamentos entre o processo de 
seleção de textos para publicação, o modo artesanal de feitura dos 
livros, as estratégias de difusão e circulação das obras. A segunda ex-
periência é protagonizada pela escritora Dinha, que criou, em 2013, 
junto com um coletivo de mulheres da Rede Poder e Revolução,  
o selo editorial Me Parió Revolução, idealizado e executado por mu-
lheres; aspecto que será importante no processo de análise. Serão 
observados mecanismos de funcionamento, produção e distribuição 
de textos, dificuldades enfrentadas e público alcançado pela editora.  
A terceira experiência é a do escritor Sacolinha, responsável pela 
criação da Associação Cultural Literatura no Brasil. Pretende-se 
analisar ações que foram e são desenvolvidas no âmbito do projeto, 
buscando observar os agenciamentos aí engendrados, no âmbito da 
literatura marginal-periférica. 

Apresenta-se uma leitura possível do fenômeno em análise 
e do recorte efetuado, aberta a outras contribuições em diálogo 
com o que seja proposto. O estudo almeja contribuir para o debate 
sobre as produções literárias marginais-periféricas contemporâ-
neas, considerando-as em sua multiplicidade; uma vez que os 
textos que são produzidos em seu bojo, embora representem um 
movimento coletivamente construído, são representações das 
vozes de autores, cada um com suas peculiaridades e singulari-
dades. Isso demandou uma análise cuidadosa da autora, para não 
incorrer no equívoco de tentar engessar os autores, obras e ex-
periências estudadas em categorias unas, o que representaria um 
grave dissenso em relação à concepção do movimento da literatura 
marginal-periférica, plural em sua constituição e no ecoar das vozes. 
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CORPOS QUE SE TRAÇAM:  
O MOVIMENTO DE LITERATURA 
MARGINAL CONTEMPORÂNEA  

DOS ESCRITORES DA PERIFERIA

Estamos na rua, loco, estamos na favela, 
no campo, no bar, nos viadutos, e somos 

marginais, mas antes somos literatura. 
(FERRÉZ, 2005).

O emblemático trecho utilizado como epígrafe, retirado do manifes-
to “Terrorismo literário”, torna-se bastante significativo para situar 
a reconfiguração da cena literária brasileira desde o final dos anos 
1990, com o número expressivo de publicações de novos autores, 
expressando o cotidiano de territórios periféricos. Os escritores da 
periferia residem em espaços subalternizados que inspiram e servem 
de tema para suas produções literárias. Assim, deixam de lado o papel 
de objeto retratado pelo intelectual letrado para exercer a função 
ativa de sujeitos donos de sua própria representação: “Cala a boca 
uma porra, agora a gente fala, agora a gente canta e na moral agora a 
gente escreve” (FERRÉZ, 2005, p. 9). Reagindo com a palavra, esses 
sujeitos lutam contra a negação de sua literatura: “Não é o quanto 
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Este livro apresenta um estudo 
sobre a articulação entre 
políticas da escrita e 
performance em produções 
literárias marginais-periféricas 
contemporâneas do Brasil, que  
investigou em que medida esses 
conceitos regem a escrita dos 
textos, sua circulação e 
consumo, e quais estratégias de 
agenciamento político-cultural 
são produzidas por Allan 
Santos da Rosa, Dinha e 
Sacolinha, em suas atividades 
de caráter coletivo. 
Problematiza a politização da 
arte de escritores da periferia 
sob diferentes enfoques 
conceituais e  as propostas 
estéticas dos escritores 
delimitados como 
performances políticas, tendo 
em vista a força política, 
denunciadora e performática de 
suas obras, bem como suas 
práticas literárias calcadas na 
(re)construção de coletividades.
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