
 

 

 

 

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA PROFISSIONAIS 

 

 

 

 

TUYRA MARIA DA CRUZ ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

A “DESOBEDIÊNCIA” AO SISTEMA LITERÁRIO COMO AFIRMAÇÃO DA 
POESIA MARGINAL EM “SARAL”, DE TALLES AZIGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - CE 

2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “DESOBEDIÊNCIA” AO SISTEMA LITERÁRIO COMO AFIRMAÇÃO DA 

POESIA MARGINAL EM “SARAL”, DE TALLES AZIGON 

 

 

 

 

 

Monografia elaborada como requisito parcial do 

componente curricular: Trabalho de Conclusão de Curso 

da Faculdade Unyleya, sob a orientação da Profª Dr.ª 

Fabiana Bazilio Farias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza - CE 

2018 

 



 

 

RESUMO  

 

A poesia marginal das últimas décadas vem desenvolvendo suas bases na 
desobediência ao sistema literário canônico. Nesse sentido, o trabalho apresenta, 
como objetivo geral, investigar de que forma as transgressões presentes no livro 
“Saral”, de Talles Azigon, poeta e produtor cultural cearense, influenciam no 
reconhecimento da poesia marginal. Para isso, a pesquisa faz uma reflexão sobre o 
conjunto de privilégios do sistema literário. Este estudo baseia-se na abordagem 
teórica qualitativa. Inicialmente, este trabalho observa a capa do livro e elementos 
pré-textuais, incluindo aspectos visuais, título e dedicatória. Além disso, o trabalho 
discute o fato de o produto ter sido vendido sem valor pré-determinado e, em 
seguida, estabelece relação do título com a movimentação cultural crescente nas 
periferias de Fortaleza, cidade natal do escritor. Posteriormente, analisamos três 
poemas selecionados com temáticas sobre violência policial, Deus e críticas sociais, 
respectivamente. Concluiu-se que a escolha do título e da capa, a apresentação do 
livro, a não atribuição de valor e as temáticas subversivas e questionadoras 
contribuem para a classificação de “Saral” como literatura marginal, desobediente 
aos padrões vigentes de literatura. 

 

Palavras-Chave: Poesia marginal. Sistema literário. Sarau. Periferia. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The marginal poetry of the last decades has been developing its bases in 
disobedience to the canonical literary system. In this sense, the main objective of this 
work is to investigate how the transgressions present in the book "Saral", by Talles 
Azigon, a poet and producer in Ceará, influence the recognition of marginal poetry. 
For this, the research makes a reflection on the set of privileges of the literary 
system. This study is based on the qualitative theoretical approach. Initially, this work 
looks at the cover of the book and pre-textual elements, including visual aspects, 
title, and dedication. In addition, the paper discusses the fact that the product was 
sold without pre-determined value and then establishes a relation of the title with the 
growing cultural movement in the peripheries of Fortaleza, hometown of the writer. 
Subsequently, we analyzed three selected poems with themes about police violence, 
God and social criticism, respectively. It was concluded that the choice of the title and 
cover, the presentation of the book, the non-attribution of value and the subversive 
and questioning themes contribute to the classification of "Saral" as marginal 
literature, disobedient to the current literature standards. 

 

Key-words: Marginal Poetry. Literary system. Sarau. Periphery. 
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INTRODUÇÃO 

 

O livro “Saral”, do cearense Talles Azigon, confirma uma “desobediência” ao 

sistema literário como afirmação da cada vez mais consistente literatura marginal, 

esnobada pela academia e devorada pelas periferias. Neste trabalho, buscamos 

investigar de que forma as transgressões presentes no livro de Azigon influenciam 

no reconhecimento da poesia dita marginal. 

A formação e a consolidação do mercado editorial brasileiro contam com a 

participação, em sua grande maioria, de escritores brancos, de classe média alta, 

geralmente com Ensino Superior e detentores de inúmeros outros privilégios. 

Mesmo os autores de origem mais humilde, como Machado de Assis, ganharam 

reconhecimento por uma produção literária facilmente identificada com o cânone. Há 

décadas, a literatura trata sobre fome, desigualdades, injustiças, dentre outras 

disparidades sociais, sendo o escritor um observador daquilo que lhe cerca. 

Contudo, nos últimos anos, cresce no Brasil uma literatura que tem como voz 

principal os legítimos protagonistas das temáticas que se relacionam à periferia: a 

literatura marginal. 

Desobedecendo a regras formais de estética literária, contrariando a norma 

culta da linguagem e fazendo das ruas seu próprio palco, a literatura marginal tem 

adentrado as periferias de todo o Brasil. São milhares de pessoas, em sua maioria, 

jovens, que não se contentam mais em apenas serem retratados; eles querem ser 

os protagonistas de sua própria história e denunciar séculos de opressão, violência e 

preconceitos contra os menos favorecidos socialmente. 

Impulsionados por movimentações culturais de periferia, como saraus e 

batalhas de rap, os marginais, os excluídos, os oprimidos reivindicam sua vez de 

contar a história. Não é preciso ter formação acadêmica, editora ou elevado poder 

aquisitivo para gritar seus poemas. Uma dúzia de pessoas em quase qualquer lugar 

já se transforma em plataforma de divulgação do que tem sido produzido por uma 

quantidade considerável de periféricos em todo o Brasil. 

Nesse sentido, torna-se de extrema relevância voltar a atenção para o que 

está sendo produzido pela literatura marginal, bem como avaliar de forma crítica o 

seu processo de circulação e resistência em espaços historicamente marcados por 

privilégios. “Saral”, de Talles Azigon, surge como uma obra audaciosa, com 

produção independente e com direito a “desdedicatória”. Temáticas como Deus, 
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homoafetividade, denúncias sociais, para citar só algumas, fazem parte dessa obra 

que legitima a teimosia de uma parcela da população que insiste em ser ouvida. De 

forma poética, elaborada e desobediente, “Saral” confirma a importância da 

visibilidade da periferia e do que é produzido pelos seus.  

Este trabalho intenciona analisar o título, alguns poemas e transgressões do 

livro “Saral”, de Talles Azigon. Ademais, buscaremos diferenciar a Geração 

Mimeógrafo da Poesia Marginal das últimas décadas, relacionar o título do livro ao 

sistema de privilégios presentes na língua e no sistema literário, além de analisar 

nos poemas a presença de elementos que configuram a poesia marginal como 

transgressora. 

Justifica-se a relevância dessa pesquisa com base na importância em analisar 

diferentes formas de manifestações literárias. Neste caso, a pertinência deste 

trabalho refere-se ao fenômeno da poesia marginal no livro “Saral”, de Talles Azigon, 

de forma a ressaltar a diversidade de recursos de que a língua dispõe. 

Por meio da identificação de elementos transgressores (do título ao texto) no 

livro em questão, poderá ser constatada a contribuição da poesia marginal como 

expressão literária legítima, a fim de evidenciar sua importância em um meio 

tradicionalmente privilegiado e excludente.  

Este estudo será desenvolvido com base na abordagem teórica qualitativa, já 

que esta “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis”. (MINAYO, 2001, p. 21-22).  

Sobretudo por tratar-se de análise linguístico-literária, seria inviável, neste 

caso, utilizar outro método, como o quantitativo. O método qualitativo tem por base a 

interpretação dos dados, o que se torna mais adequado neste tipo de estudo. Além 

de Mynaio (2001), outros autores fundamentarão os procedimentos desta pesquisa, 

como Marconi e Lakatos (1991).  

Sendo o objetivo geral da pesquisa voltado para a confirmação da 

desobediência à literatura canônica na obra do autor em questão, o estudo dar-se-á 

pela observação das temáticas recorrentes nas produções de literatura marginal. 

Serão selecionados trechos específicos do livro de poemas “Saral”, com presença 

de críticas e denúncias sociais, para, em seguida, ser feita uma investigação de 

como essas ocorrências contribuem para a caracterização da obra como marginal. 
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Para fundamentar nossa análise sobre literatura, poesia marginal, preconceito 

linguístico, além de outros tópicos, buscaremos os conceitos teorizados por Amorim 

(2001), Amaral (2013), Bagno (2007), Chamone (2016), Amora (2004), Oliveira 

(2001), entre outros. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

No decorrer deste capítulo, apresentaremos diversas definições de literatura 

com base nos critérios determinados pelos principais estudiosos desse assunto. 

Além disso, discutiremos sobre conceitos relacionados ao termo “marginal” no 

contexto da literatura para fundamentar nossa pesquisa. 

Desde os primórdios de sua origem, a Teoria da Literatura questiona a 

diferença entre o texto literário e o não-literário. Amora, em seu livro “Introdução à 

Teoria da Literatura”, conclui que a distinção básica entre esses dois textos dá-se 

pelo conteúdo. Seria o conhecimento transmitido o principal definidor da 

literariedade. Contudo, a forma não poderia ser desprezada; para o autor, a literatura 

 

distingue-se da expressão de conhecimento do homem comum, porque sua 
forma ou linguagem (chamada linguagem literária) é mais “rica” e mais 
variada que a do homem comum, o que é compreensível, pois o artista, isto 
é, o poeta, o ficcionista, o teatrólogo, sente a existência com mais 
sensibilidade, vê as coisas com mais acuidade, pensa os problemas da vida 
com mais inteligência; e quem tem mais o que dizer, diz com mais palavras 
e em mais complexa expressão. (AMORA, 2004, p. 53) 

 

Tal definição aplica-se perfeitamente ao que vem sendo produzido pelos 

chamados poetas marginais brasileiros nas últimas décadas. Trata-se de uma 

linguagem repleta de jogos de palavras e figuras de linguagem associadas a 

conteúdos selecionados com maior sensibilidade. No entanto, a literatura que será 

analisada neste trabalho possui um caráter bem diferenciado daquela que é 

considerada clássica. 

No contexto da arte periférica, a tentativa de conceituar a literatura produzida 

nesse ambiente não pode ser segregada das questões sociais. Em artigo produzido 

a fim de investigar o conceito da literatura, Amorim cita Roland Barthes no que se 

refere à sua visão social da linguagem: 

 

A concepção de Roland Barthes de que a literatura é a utilização da 
linguagem não submetida ao poder, deve-se ao fato de que a linguagem 
literária não necessita de regras de estruturação para se fazer 
compreender. Enquanto a utilização da linguagem cotidiana requer uma 
estrita obediência de sua estrutura – deve-se enquadrar o pensamento nas 
estruturas linguísticas, para que haja uma perfeita comunicação -, a 
linguagem literária não obedece a qualquer regra estrutural fixa. (AMORIM, 
2001) 
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Se a linguagem literária é um tipo de subversão, a literatura marginal pode ser 

compreendida como duplamente transgressora: primeiro, por também fazer uso de 

uma modalidade diferente da língua cotidiana; segundo, por apresentar um conteúdo 

que é, geralmente, vivido ou, no mínimo, presenciado pelos próprios narradores.  

Numa entrevista concedida à Revista Cisma, em 2014, Sérgio Vaz, poeta 

marginal e idealizador do Sarau Cooperifa, indagado sobre a relação entre as 

literaturas acadêmica e periférica, comenta: 

 
(...) a gente escreve sobre a nossa vida, sobre as nossas tragédias, escreve 
para se vingar do passado, escreve para prometer um futuro. Então é 
diferente dessa literatura da academia, que é uma coisa que pode brincar 
com a palavra, que pode sacralizar a metáfora. A gente ainda não está 
nesse nível, a gente quer que a metáfora se foda. A gente não está muito 
preocupado com ponto e vírgula, se tem crase ou menos crase... A gente 
não sabe se é poesia, não sabe se é literatura, a gente quer fazer, e 
ninguém pode impedir a gente de fazer. (VAZ, 2014, p. 90) 

 
A fala de Vaz não anula a presença de recursos mais clássicos ou de 

mecanismos estilísticos na literatura periférica, porém destina essa preocupação 

formal a um plano secundário, visto que o mais urgente nessa literatura é falar de si, 

de sua realidade e dos aspectos relacionados ao contexto periférico. Portanto, as 

literaturas marginal e canônica poderiam ser definidas de modos muito parecidos, 

não fossem os diversos fatores que categorizam àquela segundo o seu próprio 

nome: marginal. 

 

Marginal  

 

Para termos uma visão minimamente coerente sobre o termo “marginal” 

aplicado à literatura, devemos atentar para as diversas possibilidades de 

significações que tal palavra possui. Se usarmos a ótica estético-cultural, estaremos 

diante do movimento da Geração Mimeógrafo nos anos 70 do século XX. Por outro 

lado, caso optemos pelo ponto de vista socioespacial, perceberemos questões 

ligadas a séculos de privação de direitos de determinada parcela da população.  

No trabalho intitulado “Literatura marginal: questionamentos à teoria literária”, 

Oliveira (2011) apresenta os mais variados conceitos concernentes ao vocábulo 

“marginal”. Sobre a Geração Mimeógrafo, a autora afirma: 
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Protagonizada por um grupo de artistas e intelectuais pertencentes à classe 
média, com amplo acesso à cultura letrada, mas sem dispor de meios 
econômicos para patrocinar uma “revolução” estética nos moldes 
modernistas, a literatura marginal dos anos 70 no Brasil faz-se à margem do 
sistema social e cultural vigente. (OLIVEIRA, 2001) 

 
Um poeta como Paulo Leminski, por exemplo, foi marginal na medida em que 

ajudou a subverter um sistema literário com o qual não concordava. De certa forma, 

ele escolheu ser marginal, mas usufruía dos privilégios de ter concluído um curso 

superior, de ter moradias e modo de vida dignos. A título de comparação, na mesma 

época, temos Carolina Maria de Jesus, autora do famoso “Quarto de Despejo”.  

Segundo Miranda (2011), “o lugar de Carolina nesse contexto histórico que se 

polarizava, grosso modo, entre o regime militar ditatorial, a cultura marginal e a 

intelectualidade de esquerda, foi o do estranhamento, do exótico”. Mesmo diferindo 

dos protagonistas da literatura marginal atual, o exemplo de Carolina nos é de 

grande valia, uma vez que, assim como estes citados, ela não escolheu ser 

marginal, ela foi marginalizada por um sistema de opressão, de desigualdades e de 

privação de direitos. Ainda de acordo com Miranda, 

 
Carolina Maria de Jesus é precursora da literatura periférica. Da poesia que 
ela tirava do lixo, das reflexões que amadurecia enquanto caminhava em 
busca de papel, da ironia fina com que se dirigia aos detentores do poder, 
ela foi a primeira a armar-se de palavras para se defender das mais 
diversas violências que precisou enfrentar. (MIRANDA, 2011, p. 9) 

 
A autora de “Quarto de Despejo” é ciente do lugar que a ela foi socialmente 

destinado, à semelhança de tantos outros autores. Na obra supracitada, Carolina 

explica: “As margens do rio são os lugares do lixo e dos marginais. Não mais se vê 

os corvos voando as margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados 

substituíram os corvos. 

Em trabalho apresentado no XII Congresso Internacional da Associação 

Brasileira de Literatura Comparada, em Curitiba, Patrocínio (2011) percorre sobre as 

significâncias do termo marginal e, fundamentado pelos estudos do doutor em Letras 

Robert Ponge, afirma que 

 

passa a ser denominada enquanto marginal não apenas a literatura que 
está à margem, mas aquela que se coloca à margem enquanto proposta de 
intervenção literária que busca lançar uma sombra na modelação do sujeito 
burguês. (PATROCÍNIO, 2011) 
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Tal modelação do sujeito burguês deve ser compreendida tanto em relação à 

estrutura social pautada na opressão e desigualdade quanto no que diz respeito ao 

objeto de estudo da crítica literária canônica. Primeiro, porque “marginal” envolve 

uma série de ligações entre aqueles que se identificam como marginais, seja pelo 

pertencimento territorial, pela adoção de uma postura contrário ao que é posto pelo 

“centro cultural” ou ainda pela afirmação de um modo de vida autêntico (que inclui 

desde os posicionamentos políticos até as gírias). Por outro lado, marginal, em 

termos literários, estaria vinculado ao fato de que essa literatura se define não 

apenas por critérios estéticos, mas sim, talvez até preponderantemente, pelo viés 

social.  

Ainda sobre os escritores que se autoidentificam como marginais, Patrocínio 

explica não se tratar “apenas de uma busca pela inserção no espaço literário, mas, 

também de utilizar a literatura enquanto veículo de um discurso que almeja uma 

representatividade política para um grupo silenciado”. Os objetivos dessa união 

periférica seriam, para além da projeção estética, de valor político, intelectual e 

social.  

Diante da possibilidade de usar a periferia e suas mazelas por meio de 

“oportunismo sensacionalista”, o pesquisador pondera que, sem as marcas sociais, 

resta à Literatura Marginal apenas uma coletânea de textos que pouco transparece a 

originalidade de quem é autor e protagonista da própria história.  

 

Silenciar esta voz que agora se ergue entre os becos e vielas de diferentes 
favelas, obrigando-a a não demarcar seu próprio território em um solo 
tradicionalmente hierárquico e excludente [...] seria, ao meu ver, um 
posicionamento autoritário. (Idem, Ibidem) 

 

Seguindo essa ideia de que, para muitos, há a necessidade de se armar para 

se defender de violências, entramos em contato com outro termo recorrente no 

contexto de literatura marginal: resistência. 

 

Resistência 

 

Formada, em sua grande maioria, por negros e pobres, a arte periférica, em 

suas múltiplas manifestações, tem se associado cada vez mais à noção de 

resistência. Mas o que seria essa tal resistência? Ao que é preciso resistir?  
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É somente através da reflexão crítica e da resistência consciente à 
realidade da maneira como ela se apresenta atualmente que podemos 
romper com o ciclo de heteronomia que reproduz sempre o mesmo e dar os 
primeiros passos em direção à construção de uma sociedade 
verdadeiramente emancipada. (NANAN, 2009) 

 

Com base na investigação do pensamento de Adorno sobre resistência e 

outros conceitos, a autora associa a construção de uma sociedade diferente à 

capacidade de seus integrantes de refletir criticamente sobre sua condição.  

Segundo o mais recente Mapa da Violência, pessoas negras tem 23,5% mais 

chances de serem assassinados se comparados a brasileiros que se declaram de 

outra cor. Das mortes por assassinatos, 71% acometem negros. Diante de dados tão 

alarmantes, ser negro e estar vivo, no Brasil, já configura um ato de resistência. 

Associar o “estar vivo” a atividades culturais, como dança, música e literatura pode 

formar um combo poderoso contra infinitas opressões direcionadas cotidianamente 

contra os mais desfavorecidos. 

Chamone (2016), em estudo sobre os saraus da periferia de São Paulo, 

investiga a relação entre literatura e resistência, tanto no que diz respeito à própria 

produção quanto aos principais espaços de divulgação e circulação dessa literatura, 

os saraus. 

 

A resistência presente na narrativa traz certa liberdade dos pensamentos 
dominantes da sociedade que permanecem muitas vezes enrijecidos. Pode 
ser um caminho para desconfiar daquilo que parece determinado, imutável. 
A convivência com os personagens literários através da leitura pode 
despertar olhares novos para o mundo. A literatura, uma vez que se 
entrelaça à vida, também a supera, colocando-se a par da realidade, abre 
espaço para se pensar em realidades que podem ser outras. (CHAMONE, 
2016, p. 43) 

 

Para não se limitar às definições, citaremos como exemplo de resistência, no 

contexto aqui discutido, o sarau da Cooperifa e os slams. O primeiro refere-se a 

encontros poéticos em um bar da periferia de São Paulo. O segundo relaciona-se às 

dezenas de movimentações culturais no Brasil em torno da poesia falada. 

Semanalmente, moradores de diversas localidades de São Paulo, mas 

sobretudo do bairro Jardim Guarujá, reúnem-se para realizar um dos eventos 

poéticos periféricos mais conhecidos do Brasil, o Sarau da Cooperifa, Cooperativa 

Cultural da Periferia, que possui, além do sarau, outras atividades de valorização e 

difusão da poesia. Na apresentação do livro “Cooperifa: antropofagia perifética, 
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Sérgio Vaz, um dos idealizadores do sarau e poeta marginal, define o movimento 

como “quilombo cultural” e, em nome dos que alimentam essa atividade cultural, 

afirma: “Somos o grito de um povo que se recusa a andar de cabeça baixa e de 

joelhos”. A afirmação do poeta mineiro radicado em São Paulo fortalece a ideia de 

que a literatura produzida pela periferia não se separa dos atos de fortalecimento de 

uma parcela significativa da sociedade.  

Em tese sobre Literatura Marginal, Nascimento (2006) traça um histórico 

detalhado do Sarau da Cooperifa, salientando o fato de os próprios artistas 

frequentadores o definirem como um “movimento cultural de resistência na periferia”. 

As produções marginais dos últimos anos estão, frequentemente, associadas à ideia 

de não sucumbir, de permanecer firme. Exemplos desse pensamento são as 

dezenas de batalhas de poesia falada organizadas em variados locais do Brasil. 

O primeiro Slam brasileiro data de 2008, quando Roberta Estrela D’Alva criou 

o ZAP!, Zona Autônoma da Palavra. Extrapolando os números do público presencial, 

os vídeos dessas competições, por meio das redes sociais, alcançaram públicos 

ainda mais amplos e diversos. Nesse contexto, o Slam Resistência, organizado para 

acontecer na primeira segunda-feira de cada mês na Praça Roosevelt, região central 

da cidade de São Paulo, ultrapassou as expectativas de deus idealizadores.  

Em matéria produzida pelo Programa Olhar TVT, disponível no canal da 

emissora no YouTube, os idealizadores do Slam Resistência comentam sobre a 

projeção do nome que identifica a atividade que realizam mensalmente. Dificilmente, 

um concorrente recita poema sobre amor. Em tom de revolta ou desabafo, as 

temáticas são mais voltadas para o enfrentamento, denunciando práticas como 

racismo, machismo e outras opressões.  

Dessa forma, a resistência surge como uma alternativa possível atrelada às 

atividades culturais daqueles menos favorecidos, que já sofrem por tanto tempo com 

os desmandos e preconceitos de uma elite política e econômica. É necessário 

resistir aos preconceitos de classe, raça, gênero e até o linguístico. 

 

Preconceito linguístico 

 

Ao levarmos em consideração os diversos fatores que afastam a literatura 

marginal dos espaços de privilégio, convém-nos admitir que o sistema acadêmico 
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brasileiro prioriza a literatura tradicional em detrimento de quaisquer outras 

manifestações que não se enquadrem no modelo mais conservador. 

 

Tal como outras esferas de produção de discurso, o campo literário 
brasileiro se configura como um espaço de exclusão. Nossos autores são, 
em sua maioria, homens, brancos (praticamente todos), moradores dos 
grandes centros urbanos e de classe média – e é de dentro dessa 
perspectiva social que nascem suas personagens, que são construídas 
suas representações. Conforme mostra uma ampla pesquisa sobre a 
totalidade dos romances publicados pelas principais editoras do País nos 
últimos 15 anos, a homogeneidade dos autores se reflete em suas criações. 
O outro (mulheres, pobres, negros, trabalhadores) está, em geral, ausente; 
quando incluído nessas narrativas, costuma aparecer em posição 
secundária, sem voz e, muitas vezes, marcado por estereótipos. 
(DALCASTAGNÈ, 2007, p. 18) 

   

As grades curriculares dos cursos de Letras não possuem, ainda, espaço 

para uma literatura que grafa “Saral”. Quando muito, a linguagem dos 

desprivilegiados tem vez na Linguística, permanecendo longe dos intocáveis 

cânones da Literatura. 

Na obra “Preconceito Linguístico”, Marcos Bagno aponta diversos mitos que 

rondam a questão linguística no Brasil, sendo um deles a ideia de que “É preciso 

saber gramática para escrever e falar bem”. Segundo o linguista,  

 

necessitamos hoje no Brasil da descrição detalhada e realista da norma 
culta objetiva, com base em coletas confiáveis que se utilizem dos recursos 
tecnológicos mais avançados, para que ela sirva de base ao 
ensino/aprendizagem na escola, e não mais uma norma fictícia que se 
inspira num ideal linguístico inatingível, baseado no uso literário, artístico, 
particular e exclusivo dos grandes escritores. (BAGNO, 2007, p. 65) 

 

Nessa perspectiva, desconsiderar a produção literária escrita e oral dos 

marginalizados configura atraso não dos excluídos, mas dos privilegiados, 

reprodutores de uma mentalidade atrasada no que diz respeito à produção literária. 

Escrever segundo as normas gramaticais não é garantia de talento literário, pois “um 

professor de português quer formar bons usuários da língua escrita e falada, e não 

prováveis candidatos ao Prêmio Nobel de literatura” (BAGNO, 2007, p. 66). 

Nos últimos anos, os livros utilizados no sistema escolar já apresentam, 

mesmo que de forma tímida, considerações mais críticas em relação às variedades 

linguísticas. Amaral et al (2013, p. 13), na segunda edição da coleção Novas 

Palavras, voltada para o Ensino Médio, ratifica: 
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Um língua oferece a seus usuários diferentes formas de realização, isto é, 
diferentes “jeitos de falar e escrever”, e, segundo a linguística, não existe 
uma forma “melhor” (certa) ou “pior” (errada) de empregar uma língua. A 
variedade padrão é apenas uma entre as várias formas de usar a língua. A 
escolha da língua padrão como “modelo” é convencional, baseia-se em 
critérios ideológicos (sociais, culturais, políticos e econômicos). Assim, não 
se pode considerar que exista uma “língua única” e que ela coincida com a 
variedade padrão.(AMARAL et al., 2013, p. 13) 

 

A discussão, nos livros didáticos, sobre adequação linguística e as 

orientações a fim de que não se faça juízo de valor sobre as variedades da língua 

constituem relevante conquista no combate ao preconceito de que tratamos. No 

entanto, há um emaranhado de fatores que perpetuam a visão equivocada em 

relação às manifestações que se afastam do padrão. Nesse sentido, “Saral”, de 

forma subversiva, surge, intencionalmente, para desobedecer a qualquer paradigma. 

Em meio a uma literatura segregacionista e, muitas vezes, inacessível a 

determinados grupos sociais, a literatura marginal faz dos obstáculos trampolim, 

uma vez que o conteúdo de grande parte das produções volta-se justamente para 

aquilo que vem sendo negado aos periféricos. A negação de direitos básicos, ao 

mesmo tempo que dificulta a vida e prejudica as tentativas de ascensão intelectual, 

nutre as manifestações alternativas de resistência cultural. Tem-se uma geração de 

escritores alimentados, paradoxalmente, pelo que lhes é tirado.  

 

Campo literário 

 

A expressão “sistema literário” suscita longo debate nos estudos da área, uma 

vez que o vocábulo sistema não se refere a uma homogeneidade e sim a uma série 

de elementos. No estudo sobre o assunto, Even-Zohar problematiza de modo 

minucioso as questões ligadas à definição desse sistema, fazendo uma comparação 

com o esquema estabelecido por Jakobson sobre os elementos da comunicação. 

Reproduzimos, a seguir, a correspondência pensada por Even-Zohar (2013, p. 27):  

 

INSTITUIÇÃO [contexto] 
REPERTÓRIO [código] 

PRODUTOR [emissor] [receptor] CONSUMIDOR 
(“escritor”)(“leitor) 

MERCADO [contato/canal) 
PRODUTO [mensagem]  
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Na explicação do esquema, o autor enfatiza que não pretende estabelecer 

uma correlação exata entre os sistemas literário e comunicativo. A ideia é propor 

uma metáfora em que os elementos constitutivos do que se entende por sistema 

literário estejam em constante cruzamento entre si. Nesse sentido, não nos 

apoiaríamos no conceito de um sistema literário na acepção conservadora do termo, 

mas sim em todos as partes que compõem esse todo. 

 

Assim, um CONSUMIDOR pode “consumir” um PRODUTO produzido por 
um PRODUTOR, mas para o “produto” ser gerado (o “texto”, por exemplo), 
deve existir um REPERTÓRIO comum, cuja possibilidade de uso está 
determinada por uma certa INSTITUIÇÃO. E deve existir também um 
MERCADO no qual ele possa ser transmitido. Na descrição dos fatores 
enumerados, não se pode dizer de nenhum deles que funcione separado, e 
a classe de relações que podem ser detectadas cruza todos os possíveis 
eixos do esquema. (Even-Zohar, 2013, p. 30) 

 

Dessa forma, o sistema literário não pode se resumir apenas à obra em si, por 

exemplo, visto que esta foi produzida por alguém, precisa de mercado e de 

instituições para ser consumida por um público que, pautado num repertório comum, 

terá acesso à obra. 

Os estudos de Even-Zohar a respeito do que tratamos neste tópico 

constituem a Teoria dos Polissistemas, que contraria a visão conservadora da 

palavra sistema e propõe um olhar multifacetado para tal vocábulo. No entanto, 

deve-se observar que conceber o sistema de acordo com tal teoria não significa que 

haja um acordo entre os diversos fenômenos envolvidos no referido sistema. Para o 

autor, assim como seu estudo apresenta diferentes desenvolvimentos, 

desenrolaram-se, também, distintas visões do leque que abrangeria os componentes 

do sistema. Assim, resumidamente, o autor define sistema literário como “conjunto 

de atividades – ou qualquer parte dele – para que relações sistêmicas que 

fundamentam a opção de considerá-las “literárias” podem ser “hipotetizadas”. 

No esquema do sociólogo israelense, interessa-nos, sobretudo, o primeiro 

tópico. O autor explica que a instituição não se encontra num prédio específico; não 

se trata de um estabelecimento único, mas de um conjunto de entidades, como 

escolas, grupos de escritores, clubes, agremiações, academias, os mais variados 

meios de comunicação, dentre outros. 

 



18 

 

 

Naturalmente, esta enorme variedade não produz um corpo homogêneo, 
capaz, por assim dizer, de atuar harmonicamente e com êxito para impor 
suas preferências. Dentro da instituição existem lutas pelo domínio, de 
modo que em cada ocasião um ou outro grupo consegue ocupar o centro da 
instituição, tornando-se o grupo dominante. (Even-Zohar, 2013, p. 35) 

 

O estudioso explica, ainda, que, enquanto um grupo inovador for o centro de 

uma entidade, outros grupos podem coadunar com normas que o grupo 

vanguardista já não aceita. Nesse sentido, sabemos que, ao citar um sistema 

literário, tomamos ciência, também, que esse sistema é variável, heterogêneo, 

materializado por meio de inúmeras esferas e, mesmo que simbolize uma gama de 

privilégios, possui disputas internas de poder. 
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CAPÍTULO 1 - “QUANTO VALE UM LIVRO DE POEMAS?” 

 

Publicado de forma independente no primeiro semestre de 2017 com uma 

tiragem de 500 exemplares, “Saral” não se propôs a ser apenas um livro de poemas 

“menos doces”, como o próprio autor o define em seu blog. O título, a capa, a 

“desdedicatória” e até a forma como foi vendido/distribuído faz parte da performance 

construída por Talles Azigon. Além de produtor cultural e contador de histórias, o 

poeta atua como editor, mediador de leitura e curador de eventos literários, o que lhe 

confere experiência consistente sobre aspectos do movimento artístico-literário 

contemporâneo. Por meio de texto publicado em seu site pessoal, Azigon explica 

que adiou a escrita de outro livro para tocar em temáticas sociais e políticas. Seria, 

para além de um livro-performance, uma pesquisa, da qual trataremos mais adiante. 

 

1.1 Capa 

 

 Com base na sua formação em Letras (ainda que não concluída), além da 

vasta experiência com leitura, literatura e movimento de saraus em Fortaleza, seria, 

no mínimo, improvável que o autor grafasse “Saral” em vez de “Sarau” por um 

“deslize” ortográfico. Soma-se a isso o fato de que a capa do livro apresenta o título 

em grandes letras garrafais brancas com um fundo vermelho, que nos obriga, quase 

como uma placa de trânsito, a parar e prestar atenção (Consultar Anexo A).  

 Historicamente, as cores afetam o ser humano despertando as mais variadas 

emoções. Mais do que reações motivadas por elementos de ordem pessoal, uma 

pesquisa feita pela alemã Eva Heller com mais de 2 mil pessoas revelou que os 

efeitos produzidos podem ser universais. Vale registrar que “não existe cor 

destituída de significado. A impressão causada por cada cor é determinada por seu 

contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a percebemos” 

(HELLER, 2013, p. 23). 

 Numa análise minuciosa dos vários tons e das inúmeras combinações entre 

as cores, Heller discorre sobre a semântica do vermelho, desde seu significado mais 

ingênuo, associado ao amor, até o mais violento, remetendo a sangue e morte. Em 

seguida, a pesquisadora relata de que forma essa cor foi saturada pelo uso 

publicitário. “Por quase tudo poder existir também em vermelho, é quase impossível 

utilizá-lo de maneira criativa – sobretudo de modo a surpreender sem ser lugar 
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comum, mas, ao mesmo tempo, fazendo sentido (HELLER, 2013, pág. 129). Dessa 

forma, o trabalho realizado com a capa do livro por nós analisado se revela, apesar 

de simples, bastante criativo, uma vez que se utiliza da cor que mais comumente 

chama atenção da maioria para ordenar: “Leia-me”.  

  

1.2  Acesso à leitura 

 

No mercado editorial tradicional, os textos são incansavelmente revisados e 

seguem caminhos criteriosos até serem, de fato, publicados. Além da revisão 

ortográfica e textual, as obras recebem identificação do título, autor, país e editora 

por meio do ISBN (International Standard Book Number), um sistema internacional 

de controle editorial criado em 1967 na Inglaterra para facilitar tanto a 

comercialização dos produtos quanto a organização nas bibliotecas. No Brasil, esse 

controle é responsabilidade da Fundação Biblioteca Nacional. Segundo o site oficial 

do ISBN, 

a versatilidade deste sistema de registro facilita a interconexão de arquivos 
e a recuperação e transmissão de dados em sistemas automatizados, razão 
pela qual é adotado internacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a 
atualização bibliográfica, concorrendo para a integração cultural entre os 
povos. (BIBLIOTECA NACIONAL, 2018, n.p.) 

 

Numa visão ideal, com igualdade de acesso à cultura e à educação, atribuir 

ISBN a um livro seria apenas um detalhe prático. Contudo, sob o viés da realidade 

brasileira com desigualdades abismais no que diz respeito aos direitos básicos da 

população, a identificação oficial de um livro surge como uma inutilidade quando não 

se tem quantidade expressiva de leitores em espaços periféricos. Em consonância 

com o que afirma a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2015, consideraremos 

leitor “aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses”. 

De acordo com essa mesma pesquisa, entre os não leitores, os principais 

motivos para não terem lido nos últimos três meses são a falta de gosto e de 

paciência, perdendo apenas para a falta de tempo. Além disso, 43% dos 

respondentes leitores tem acesso a livro através de compras em lojas físicas ou na 

internet, o que, somado a fatores já mencionados, confirma que a leitura ainda é 

uma atividade privilegiada direcionada àqueles que obtiveram maiores 

oportunidades de escolarização associada, na grande maioria das vezes, a níveis 

econômicos também mais elevados. 
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Todos os elementos discutidos corroboram para a classificação da obra em 

análise como marginal. Sérgio Vaz, um dos maiores representantes brasileiros da 

literatura tida como periférica, em entrevista, comentou sobre o pertencimento a 

essa marginalidade. 

 

Eu acho que eu tô à margem também, eu não tenho editora, eu tô à 
margem do processo, eu tô à margem da mídia, eu tô à margem 
acadêmica. [...] Eu tô à margem da distribuidora de livro, do ranking da Veja, 
à margem da FNAC. [...] Eu acho que eu também me defino um pouco 
como literatura marginal, né,  porque eu faço parte dessa marginalidade 
imposta às pessoas que querem escrever, não têm títulos acadêmicos, não 
têm dinheiro pra editar e que às vezes podem morrer com vontade de 
escrever um livro, podem morrer com quinhentos  poemas sem nunca ter 
editado um livro. (VAZ apud NASCIMENTO, 2006) 

 

A exemplo de Vaz e levando em consideração a burocracia envolvida no 

processo de editoração, a publicação de um livro de forma independente, sem 

atribuição de ISBN, contribui para o reconhecimento de “Saral” como uma insistente 

desobediência ao sistema literário vigente. Não há identificação numérica de 

nenhuma natureza: nem ISBN, nem datas, nem páginas. Trata-se de uma obra que 

se reivindica atemporal. 

Para a confirmação da obra analisada como marginal, faremos também a 

análise do título, da dedicatória e dos poemas, a fim de considerar a obra por inteiro 

e obter mais elementos para comprovar nossa hipótese. 

  

1.3 Título / Desdedicatória 

 

Ao considerarmos “Saral” não apenas um livro, mas também o elemento de 

uma performance, a semântica da capa, do conjunto formado pelas cores, pelo 

formato e tamanho das letras compõem o cenário propício para a leitura de uma 

obra que inicia com o seguinte alerta: “Este livro não foi revisado e não obedece a 

nenhum acordo”. Antes de chegar à leitura do primeiro poema, já se confirma a 

marca desobediente de um escrito que reconhecemos como marginal. Essa seção 

não pretende defender o caos na língua portuguesa, mas sim analisar as relações 

que podem perpassar o uso das variantes coloquiais em espaços historicamente 

fundamentados na norma de prestígio e na correção gramatical. 
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 Em entrevista concedida à revista Cisma, Sérgio Vaz comenta sobre o 

privilégio dos acadêmicos em escrever de acordo com a norma culta. Em suas 

palavras, ele afirma que os letrados podem “estraçalhar” a língua. O poeta defende 

que todos deveriam ter acesso à norma de prestígio, mas com a garantia de não 

serem rechaçados em seus modos de falar. 

 

É o que eu digo, eles são pessoas que tiveram oportunidade de estudar, de 
fazer TCC, mestrado, graduação, doutorado. É maravilhoso, eles têm o 
poder de estraçalhar a língua. Eles têm esse dever. Ótimo. A gente não tem 
isso, esse poder. A gente não conhece o ditongo crescente, eu não conheço 
o ditongo crescente, eu não sei quando ele cresce, quando ele diminui. E eu 
não sei quando objeto é direto, e quando ele é imperfeito. Então eu sou 
livre. (VAZ, 2014) 

 
Para Vaz, apesar do desejo de que o domínio da variedade padrão seja um 

direito de todos, há sensação de liberdade em não precisar (ou não querer) seguir 

as regras. Portanto, para além de garantir às pessoas, de forma igualitária, o contato 

com a norma culta, há urgência em trabalhar a aceitação de todas as variantes, 

principalmente aquelas que estão intrinsecamente ligadas a privação de direitos. 

Em “Preconceito Linguístico”, o professor e pesquisador Marcos Bagno, ao 

traçar os principais mitos relacionados à língua portuguesa, lembra-nos das 

sementes que originaram as regras gramaticais: 

 

A ortografia oficial é fruto de um gesto político, é determinada por decreto, é 
resultado de negociações e pressões de toda ordem (geopolíticas, 
econômicas, ideológicas). No início do século XX o “certo” era escrever: EM 
NICTHEROY ELLE POUDE ESTUDAR SCIENCIAS NATURAES, CHIMICA 
E PHYSICA. Se hoje o “certo” é escrever: EM NITERÓI ELE PÔDE 
ESTUDAR CIÊNCIAS NATURAIS, QUÍMICA E FÍSICA, isso não altera a 
sintaxe nem a semântica do enunciado: o que mudou foi só a ortografia. 
(BAGNO, 2007, p. 122) 

 

Nesse sentido, Azigon anuncia já no título que seu livro é transgressor. O 

desejo de transgressão e liberdade se confirma, uma vez que a grafia do título com 

“L” em vez de “U” sugere a intenção do autor de burlar a lei gramatical de forma 

metafórica, como se outras leis precisassem ser burladas para que haja alguma 

justiça social. Tal ideia se confirma na “desdedicatória”: “Esse livro é contra a polícia, 

o político, seja bom ou mau, o rico, o burguês, o machista, racista, homofóbico, 

xenófobo, e qualquer escroto, otário, babaca que rasteje nessa terra. Fodam-se”.  
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O tom anarquista da dedicatória ao avesso diz muito nas entrelinhas. 

Compreende-se, por exemplo, que não há crítica voltada simplesmente para a 

polícia, mas sim à violência policial, assunto que será detalhado mais adiante na 

análise dos poemas. Ademais, percebe-se a aversão a todo e qualquer tipo de 

opressão a minorias sociais, seja por conta do gênero, da raça, das práticas sexuais 

ou do lugar de origem.   

É possível estabelecermos uma analogia da “desdedicatória” de Azigon com a 

dedicatória do Manual do Guerrilheiro Urbano (1969), na qual Marighella convocava 

os revolucionários a fazer revolução. No contexto da Ditadura Militar e voltado para a 

luta armada concreta, o escritor e político brasileiro tentava reunir todos aqueles que 

desejassem, minimamente, contribuir para a derrota de um sistema opressor: 

 

Cada camarada que se opõe a ditadura militar e deseja resistir fazendo 
alguma coisa, mesmo pequena que a tarefa possa parecer. Eu desejo que 
todos que leram este manual e decidiram que não podem permanecer 
inativos, sigam as instruções e juntem-se a luta agora. Eu solicito isto 
porque, baixo qualquer teoria e qualquer circunstâncias, a obrigação de 
todo revolucionário é fazer a revolução. (MARIGHELLA, 2003, p. 3) 

 

1.4 Preço / valor 

 

Além da capa, do título e da dedicatória do livro por nós estudado serem 

diferenciados, há aspectos externos à matéria física que também compõem “Saral”. 

Trata-se de uma pesquisa: Quanto vale um livro de poemas? 

Segundo informações de seu blog pessoal, o autor conseguiu financiar o livro 

por meio de um sistema de doação online. Após a tiragem, os interessados se 

depararam com um dado curioso: “Saral” tinha um valor, mas não havia preço 

estabelecido. Pagava-se quanto se podia/queria. Nesse contexto, entende-se a 

palavra valor como estima, importância e não como atribuição de quantia monetária. 

Por não possuir um preço específico, o livro poderia ser vendido por 5 

centavos ou 100 reais, sem risco de reclamação do autor. A intenção era justamente 

investigar as motivações por trás da compra de um livro, além de possibilitar o 

acesso a quem possui baixo poder aquisitivo. Prova disso foi o resultado da 

pesquisa, feita com base em formulários enviados ao maior número possível de 

leitores, segundo a qual muitos informaram estar comprando um livro pela primeira 

vez, justamente pelo preço indefinido.  
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Curiosamente, a primeira página do livro traz uma descrição minuciosa das 

utilidades de um livro de poemas, como se fosse um manual de instruções: “Lê-se 

um livro de poemas do jeito que se quer, na hora que se quer, não precisa estar 

sóbrio para um livro de poemas. Um livro de poemas é um panfleto e não sente 

remorso disso” (AZIGON, 2017, p. 1). 

No fim do experimento, foi possível obter uma quantia semelhante à que o 

autor obteria caso tivesse cobrado o preço real: 15 reais, já levando em 

consideração todos os custos envolvidos. Mesmo ciente de que alguns valores altos 

foram pagos com base no vínculo afetivo com o autor e a partir do incentivo da 

performance que antecedia algumas vendas,  Azigon acredita que o sistema de 

compensação financeira deveria ser adotado pelo Estado, por exemplo, uma vez 

que facilitaria a compra de livros por pessoas que não possuem a cultura de comprar 

esses artigos por conta do fator financeiro. Mais uma vez, “Saral” se apresenta como 

transgressor, ressignificando até mesmo o esquema de compra/venda de um livro 

de poemas. 
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CAPÍTULO 2 - “SARAL” E OS SARAUS NAS PERIFERIAS 

 

O contexto da movimentação cultural das periferias de Fortaleza dos últimos 

anos nos leva a acreditar que a escolha do título “Saral” não foi aleatória. Fruto do 

trabalho de Talles como poeta, mas também como curador e produtor cultural, o livro 

confirma a intensa movimentação artístico-literária das comunidades alencarinas, a 

exemplo de outras capitais, como São Paulo.  

 

O início dos saraus é associado aos nomes Sérgio Vaz, Pezão e Binho, 
principalmente. A Cooperifa parece inaugurar um modo de fazer sarau que 
tomou outras proporções, mas que deu forma a esse movimento que está 
em expansão. [...] Os saraus misturam-se à história da Literatura 
Marginal/Periférica já que foram e são o principal local de divulgação e 
dispersão dessa mesma literatura. (CHAMONE, 2016, p. 53.) 

 

A exemplo do que já acontece na capital paulista desde o fim dos anos 

noventa para o início dos anos 2000, Fortaleza é palco de dezenas de saraus 

espalhados em diversos pontos da cidade. Em conformidade com matéria divulgada 

pelo Jornal O Povo em maio de 2018, alguns desses eventos são: Sarau no Quintal, 

Sarau Okupação, Sarau Bate Palmas e Sarau da Filó. Os dois últimos ocorrem nos 

bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu, respectivamente. A importância de 

nomearmos esses locais pode ser justificada pelos dados do Censo Demográfico 

2010 do IBGE, segundo o qual o Conjunto Palmeiras possui renda média de 

R$239,25, a pior dos 119 bairros analisados. Na mesma linha, temos o Jangurussu, 

que ocupa a posição de número 101, com R$416,90. Em números absolutos, já é 

possível classificar tais comunidades como duas das mais pobres da capital 

cearense. Se compararmos com os valores dos primeiros colocados, R$3.659,54 

para o bairro mais rico, a desigualdade torna-se colossal. 

 

Não obstante, alguns bairros que se localizam nas extremidades do 
território de Fortaleza apresentam maior incidência de pessoas em condição 
de extrema pobreza. Parte dessa situação pode ser explicada pela explosão 
demográfica verificada na capital em meados da década de 1930, o que 
provocou de certa forma um crescimento sem planejamento em direção a 
essas regiões periféricas, intensificando assim o surgimento de favelas e 
aglomerados urbanos desprovidos de infraestutura domiciliar e 
ordenamento urbanístico adequado. Ressalta-se que os maiores 
adensamentos de pessoas nessas condições encontram-se nos bairros do 
Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Granja Lisboa, Barra do Ceará, Mondubim 
(Sede), Canindezinho, Vicente Pinzon, Granja Portugal, Genibaú e Siqueira. 
(MEDEIROS; MENEZES, 2012, p. 93) 
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Torna-se imprescindível informar que Talles Azigon é morador do bairro 

Curió, vizinho do Jangurussu e palco da maior chacina da história do Ceará até 

2017, conforme afirma reportagem realizada pelo Diário do Nordeste. Contrariando 

as estatísticas, o autor de “Saral” difunde a literatura, literalmente, a partir de sua 

própria casa, que, no último ano, transformou-se numa biblioteca comunitária, a 

“Livro Livre Curió”, numa referência à liberdade de pensamento proporcionada pela 

leitura.  

 

2.1 Bibliotecas Comunitárias 

 

No capítulo anterior, realizamos um traçado sobre as características 

marginais de “Saral” no que tange ao título, à capa e à forma como foi vendido e 

divulgado. Apesar da performance/pesquisa que viola o padrão de publicação 

editorial, o autor defende a apropriação dos espaços formais de circulação da 

literatura pela periferia, tanto do âmbito da publicação quanto no tocante ao 

consumo de livros. No entanto, compreende-se que, mesmo com a presença de 

equipamento culturais gratuitos de acesso à literatura, muitos encontram-se distante 

das periferias.  

Em Fortaleza, além das bibliotecas públicas disponíveis, existem os Centros 

Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas), divididos em unidades na 

Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu, bairros periféricos da cidade. Para ter 

acesso aos livros do local, basta que o usuário deixe um documento oficial com foto 

na recepção do equipamento. Mesmo com essas facilidades, a presença de leitores 

da periferia nesses espaços ainda está abaixo do esperado.  

Militante convicto das causas culturais de sua cidade, Azigon doou todo o seu 

acervo de livros para a iniciativa da Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió, na 

tentativa de incentivar a leitura no bairro em que mora. Esse tipo de entidade possui 

características próprias e foi tema da pesquisa de Elisa Machado, que buscou 

elencar traços específicos a fim de diferencias as bibliotecas comunitárias das 

demais. Para a autora, as bibliotecas comunitárias 

 

surgem normalmente em lugares periféricos, em função da dificuldade de 
acesso aos bens culturais e da total ausência do Estado. Esses novos 
espaços de leitura e informação, em sua maioria, são criados por pessoas 
que não estão vinculadas à área de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação e objetivam a reunião de uma coleção de livros que possibilite, 
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principalmente às crianças e aos jovens, o acesso ao livro e à leitura. 
(MACHADO, 2010, p. 5) 

 

Os objetivos citados por Machado estão em consonância com os de Azigon. 

Contudo, o agitador cultural, com sua veia transgressora, atribui à Livro Livre Curió 

uma característica peculiar: para ter acesso aos livros, não há qualquer exigência 

como cadastro, documento ou assinatura. O leitor pode, inclusive, levar o livro 

consigo sem ter a obrigação de devolver.  

Em seu site pessoal, Azigon explica que a ideia não foi sua. A iniciativa de 

compartilhamento de livros intitulada “Livro Livre” começou, em Fortaleza, com a 

psicóloga Annita Moura, que, por sua vez, foi influenciada por Luiz Amorim, dono de 

um açougue em Brasília, de onde as pessoas poderiam levar livros sem qualquer 

controle.  

Inspirada nesses exemplos, a Livro Livre Curió funciona na Esmaltaria da 

Ritinha, que, além de articuladora de passeios de lazer para a comunidade e 

festinhas para as crianças, é mãe de Talles. Entende-se que, para a compreensão 

de “Saral” como obra desobediente aos padrões literários, torna-se necessário 

investigar as outras transgressões do autor no campo da literatura. 
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CAPÍTULO 3 - “VOCÊS QUERENDO OU NÃO, ISTO É LITERATURA” 

 

Composto de 52 páginas não numeradas, “Saral” contém 38 poemas com 

temáticas que envolvem o cotidiano na cidade de Fortaleza, erotismo, relações 

homoafetivas, críticas sociais, angústia humana e amor. A frase que dá nome a este 

capítulo aparece na segunda página do livro e pode estar relacionada ao fato de que 

a literatura de prestígio não costuma validar o que é produzido no contexto marginal-

periférico. Para comprovar o traço transgressor da obra, foram selecionados 3 

poemas para análise por meio do tema principal de cada um deles. 

 

3.1 Violência policial 

 

A literatura marginal periférica vem fundamento seu lugar de fala, sobretudo, 

nas experiências vividas pelos seus próprios interlocutores. Nascimento (2006, p. 

27), em sua tese, ao comparar a geração de poetas marginais dos anos 1970 com a 

nova geração de escritores marginais, afirma que estes costumam tratar de 

“problemas sociais, como: violência, carência de bens e equipamentos culturais, 

precariedade de infra-estrutura urbana, relações de trabalho – predominantemente 

associados ao espaço social da ‘periferia’”. 

Tal violência, nas periferias, relaciona-se, dentre outros fatores, ao alto índice 

de criminalidade e ao aumento vertiginoso das organizações criminosas na última 

década. Em resposta, houve também o aumento da repressão policial, seja por meio 

das abordagens abusivas ou, mais gravemente, pelo ceifar de vidas, muitas vezes, 

sem qualquer ligação com o crime, como veremos mais adiante. Bruno Shimizu, em 

estudo sobre as facções criminosas no Brasil, conclui que: 

 

A abordagem psicanalítica da temática das facções criminosas, 
portanto, leva à conclusão de que uma política criminal repressiva e 
racionalmente desorientada, que excepciona direitos humanos e 
esbarra em um sem-número de inconstitucionalidades, não tem 
outro efeito que não o agravamento do problema. (SHIMIZU, 2011, 
p. 14) 

 

Em entrevista concedida à Revista Cisma, Vaz relembra a forte ligação da 

literatura marginal com o rap, por exemplo, em relação às temáticas abordadas: “a 

gente está falando de coisas que a academia não quer falar mais: a fome, o racismo, 
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a violência policial, a pobreza, o ensino público de péssima qualidade. A gente está 

falando disso, das nossas urgências” (VAZ, 2014, p. 90). Nesse sentido, 

apresentamos o seguinte poema de Talles, em que o autor denuncia as práticas 

recorrentes vividas, geralmente, pelas minorias sociais: 

 

[ei, negro] 
 

é um dever moral 
não entrar na polícia 
ser carne de milícia 
virar mais um otário 

ei, bixa 
vai virar policia? 
aquele sujeito 
nem aí pra ti 

que te acha macaca de picadeiro 
fardado te fode 
e não é gostoso 

bala acoplada nas costas dos irmãos 
não vale o gozo 

ei, sapatão 
vai cair na dança 

assassinos, estupradores 
machistas 

tenha nojo e preguiça 
teu suor vira sangue 

lágrima de uma outra mulher qualquer 
ei, pobre 

o braço direito do estado 
ainda só bate bate bate 

carrasco, capitães do mato 
adoram se dizer “De Deus” 

mais é aquele Deus só de uns 
aquela divindade das guerras 

das bruxas queimadas 
que decretou povos americanos e africanos sem alma 

a estrutura de um poema 
não é a estrutura de um fuzil 

mas e o se o fosse 
você vai disparar contra quem? 

contra os polícia, os soldado, os milica 
os mortos de fome 

salário baixo 
moral alta 

ausência total de dignidade, compaixão, amor. 
(AZIGON, 2017, n.p.) 

 

  
O texto de “Saral” surge com tom de convocação: “ei, negro”, “ei, bixa”, “ei, 

sapatão”, “ei, pobre”. O conselho do autor é objetivo: não faça parte da profissão que 

oprime ou desqualifica negros, homossexuais e pobres. A justificativa se estende por 

todo o poema, por meio de exemplos bastante explícitos. Para a “bixa”, há o 

lembrete de que o “fardado te fode e não é gostoso”, fazendo referência à 
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polissemia do verbo “foder”, que tanto pode estar relacionado ao sexo, como a um 

prejuízo. 

Em seguida, há o acréscimo de um lembrete: “bala acoplada nas costas dos 

irmãos não vale o gozo”. Provavelmente, Azigon trata por “irmãos” aqueles que são 

cotidianamente alvejados, seja de forma metafórica, por meio da violência indireta 

ou de forma literal, a exemplo das inúmeras mortes “sem explicação” acumuladas 

pela população periférica de Fortaleza. 

Um dos maiores e mais recentes exemplos da violência policial em Fortaleza 

encontra palco nas imediações do bairro onde mora o autor de “Saral”. Segundo o 

documentário “ONZE”, produzido pelos coletivos Nigéria, Zóio e Voz e Vez das 

Comunidades, no dia 11 de novembro de 2015, um policial foi morto no Bairro de 

Messejana, mesma região onde, um dia depois, 11 jovens foram assassinados, fato 

que ficou conhecido como “Chacina do Curió” (ou da Messejana). 

As investigações evidenciaram a participação de policiais nos assassinatos, 

cujas vítimas, em sua maioria, tinham entre 16 e 19 anos de idade e nenhum 

possuía antecedentes criminais. Tal episódio, como tantos outros, evidenciam os 

motivos da grande rejeição enfrentada pela polícia com os jovens de periferia em 

Fortaleza. 

Na descrição incisiva dos “homens de farda”, que, além de assassinos e 

machistas, são carrascos e capitães do mato, há uma forte característica: muitos 

policiais “adoram se dizer ‘De Deus’”. No entanto, o autor deixa claro tratar-se de 

uma divindade segregacionista, representada pela figura do europeu colonizador, 

que ignorou a espiritualidade dos povos americanos e indígenas. As discordâncias 

em relação ao Deus cristão tradicional são frequentes em “Saral” e serão 

analisadas, também, no tópico seguinte. 

Apesar da crítica feroz, o autor demonstra consciência de que os “capitães do 

mato” são, também, “mortos de fome”, classe mal remunerada. Diante das análises, 

percebe-se que uma das temáticas da obra surgem como desobedientes, à medida 

que questionam instituições sociais que, nesse caso, deveriam ser modelo de 

retidão e estar tão somente a serviço da população. “Você vai disparar contra 

quem?” A metáfora da bala confirma o aspecto transgressor e convida os leitores a 

usarem a palavra como arma. 
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3.2 Deus 

 

Além do texto a seguir, citaremos trechos de outros poemas para comprovar a 

ideia de que o autor de “Saral” contraria muitos dos costumes religiosos, como se 

quisesse chamar atenção para a alienação que pode, muitas vezes, ser provocada 

pela demagogia das igrejas. Para Azigon, o homem deve ser Deus de si mesmo, 

como se pode ler nas palavras de Nogare (apud GOMES, 2015, n.p.): 

 

Temos de colocar no lugar do amor de deus, o amor dos homens, como 
uma única, verdadeira religião, no lugar da fé em um deus, a fé no homem 
em si, em sua força, a fé em que o destino da humanidade não depende de 
um ser fora ou acima dela, mas dela própria, que o único diabo do homem é 
o próprio homem (NOGARE, 1990, p. 90) 

 
Nossa análise não tem o intuito de desqualificar as religiões em sua essência, 

mas sim de chamar a atenção para o fato de que, em inúmeros casos, as práticas 

religiosas tornam-se mecanismos de alienação. No poema de Talles, a negação a 

Deus apresenta-se de forma explícita: 

 
[oração não subordinada] 

 
Senhor, 

juro nunca mais 
jurar por ti 

minhas duas palmas 
coladas 

nunca mais te pedirão 
perdão 

vou te arrancar 
do meu altar 

desconsagrarei a ti 
o domingo, o sábado, 

todas as feiras 
darei um golpe no teu Estado 

e serei Deus a minha vida 
inteira. 

(AZIGON, 2017, n.p.) 

  

O título “oração não subordinada” faz, inicialmente, uma alusão a elementos 

do estudo de sintaxe. Entretanto, trata-se de um jogo linguístico, cujo objetivo final é 

expor a insubordinação do eu-lírico à figura divina. Para explicitar essa negação, o 

autor usa termos como “nunca mais”, “arrancar”, “desconsagrarei” e “darei um 

golpe”, que, de alguma forma, compõem um campo semântico de desobediência, 

traço marcante em “Saral”. 
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O recurso da ironia também é perceptível, visto que foi feita uma paródia do 

formato de uma oração. O autor dirige-se a uma entidade superior, faz juras e 

estabelece referências com vários aspectos das religiões mais expressivas, como 

unir as palmas das mãos para orar, pedir perdão, erguer um altar em homenagem 

ao respectivo deus e consagrar um dia em nome da divindade. Todas essas práticas 

são subvertidas em nome da libertação desse homem, que não servirá a Deus 

nenhum, já que será, ele mesmo, Deus de sua vida. 

Em outro poema, lemos que “as torres novas da igreja velha anunciam que os 

moradores continuam sem fé / precisam de Deuses. Nesse trecho, o autor, em vez 

de negar completamente a religião, faz referência a manifestações que cultuam não 

um Deus, mas vários. Ainda assim, há ideia de transgressão, pois é fato que as 

religiões de prestígio no Brasil são monoteístas. 

Na 14ª página do livro físico, percebemos uma aproximação de Deus com o 

ser humano na seguinte passagem: “é um Deus descolorido, sendo criador de todas 

as coisas, perde seu tempo gerindo as coisas, [...] não goza com as outras criaturas, 

apenas segura uma balança oca, feia e malquista”. O autor sugere acreditar na 

existência do Deus, mas para criticar a imagem que lhe é atribuída e encerra 

afirmando que “um deus não estético necessita da piedade de nós”.  

 

3.3 Críticas sociais 

 

Por último, escolhemos um poema com críticas mais amplas e variadas para 

compor a tríade de análise de “Saral”:  

 

[quero parir um poema que alimente a vida] 
 

poema antinjúria, antidesolação 
um poema feito esses meninos que jogam bola no campinho 

e tomam banho nas bicas quando chove 
um poema que pula catracas 

pois em si já será passe livre para o mundo 
um poema que ocupe escolas 

e dilua casas de detenções 
fazendo-nas desnecessárias 

um poema que ame em árabe e em francês 
um poema que saiba os idiomas das periferias 

do Curió e de Beirute 
esse poema há de dizer 

Ave Maria, Laura, Rita, Francisca 
Ave todas as mulheres pois vossos corpos são vossos corpos 

não há outra informação mais importante, senhoras. 
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Nesse poema os matemáticos transarão com os poetas 
os químicos com os historiadores 

as cientistas com as professoras de literatura 
quando meu poema triscar o chão das catedrais 

os desertos verdes de soja transgênicos serão reflorestados 
recultivados pelas minhas amigas e amigos sem-terras 

e todas aquelas bandeiras que carregamos nas passeatas 
há de de ser um pesadelo distante 

um poema desses que só fale e alimente 
a vida. 

(AZIGON, 2017, n.p.) 

 
Para explicar o tipo de texto que deseja produzir, o autor cria uma metáfora 

do poema com um ser vivo. A imagem da produção do texto está associada a um 

parto, assim como os efeitos causados no leitor pelo poema são equiparados a 

alimento para a vida. Assim, o autor elege elementos bastante variados entre si para 

compor uma miscelânea de referências. 

Personificado, logo após ser comparado a meninos brincando e tomando 

banho de bica, o poema pula catraca. Tal atitude, apesar de violentamente coibida 

pela guarda municipal, é muito comum em Fortaleza, onde o preço da passagem 

subiu 750% desde o início do Real, de acordo com reportagem do Jornal O Povo. 

Em consonância com a mesma matéria, se corrigido pela inflação, o preço deveria 

ser de R$2,29 e não de R$3,40. 

Em seguida, o autor faz referência à ocupação das escolas e à redução das 

casas de detenção, numa lógica de que o combate ao falido sistema carcerário 

brasileiro deve ter suas bases fincadas na educação. O mesmo poema que combate 

os problemas sociais, anseia por saber o idioma de todas as periferias, simbolizadas 

por Curió, moradia do escritor por nós estudado, e Beirute, capital do Líbano, país 

situado no Oriente Médio. 

 Incansável, o mesmo poema continua a viver transgressões em um mundo 

onde as mulheres “são donas de seus corpos” e podem, inclusive, transarem entre 

si. A aparente desordem temática é fundida no fim, quando o escritor deseja que 

todas as “bandeiras carregadas”, todas as lutas empreendidas, sejam apenas um 

pesadelo distante. Por fim, o poema continuará sendo aquele que alimenta a vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa dispôs-se a investigar de que forma as transgressões 

presentes em “Saral”, obra de Talles Azigon, influenciam no reconhecimento da 

poesia marginal e qual sua representatividade para o público periférico. Para tal 

investigação, propusemos a discussão de elementos centrais do livro, como capa, 

título e poemas selecionados e também de assuntos relacionados aos temas 

abordados. 

Inicialmente, observamos que a capa do livro, com grandes letras brancas em 

um fundo vermelho, chama a atenção do leitor, em analogia a uma placa de trânsito. 

Torna-se também relevante o fato de que a obra de Azigon não possui ISBN, 

contrariando os padrões vigentes do mercado editorial, além de não ter tido um 

preço de mercado definido, já que o produto foi vendido pelo preço que o 

consumidor quisesse/pudesse pagar. Reunidos, concluímos que esses elementos 

contribuem para a classificação do livro como desobediente ao sistema literário. 

Em seguida, nosso trabalho apresentou dados sobre a alarmante 

desigualdade social em Fortaleza e o crescimento das atividades culturais voltadas 

para a periferia, como os saraus, o que nos levou a crer na não aleatoriedade diante 

da escola do título do livro. Consideramos que o autor quis documentar a 

efervescência desse tipo de evento nas favelas de sua cidade. Nesse sentido, 

acreditamos que o título da obra se relaciona com o contexto atual da literatura 

marginal em Fortaleza. 

Posteriormente, selecionamos três poemas para desenvolver a análise de 

temáticas recorrentes no livro, como violência policial, Deus e críticas sociais. Por 

meio da exemplificação de elementos textuais, constatamos que o autor se utiliza da 

transgressão de várias formas, seja ao tratar de temáticas subversivas, criticar 

instituições, desconstruir padrões ou até mesmo ao atacar, com palavras, costumes 

tradicionais. Com base no desenvolvimento dos capítulos, consideramos alcançados 

tanto nosso objetivo geral quanto os específicos.  

Percebemos, durante a pesquisa, que o autor faz uso de diversos recursos 

estilísticos, como metáforas, ironias, hipérboles e eufemismos, possibilitando-nos, 

assim, futuras pesquisas numa perspectiva estético-literária.  
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