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RESUMO  
 
Os conhecimentos produzidos pelos negros se constituem em importantes 
fontes de investigação para a realização de pesquisas e concepções no 
campo temático das relações raciais, esses conhecimentos são 
silenciados, invisibilizados ou menosprezado no cânone literário brasileiro. 
Para buscar responder a essa problemática, analisamos a obra do escritor 
contemporâneo Luis Silva, mais conhecido como Cuti, pela densidade, 
complexidade e diversidade que envolve sua produção. Este trabalho 
pretende tecer alguns aspectos sobre a busca da identidade do negro na 
poesia “Da agonia”. Para pensar e aprofundar as questões colocadas por 
essa temática utilizam-se os referenciais teóricos dos Estudos Culturais e 
dos Pós-Coloniais. Enquanto campos interpretativos transdisciplinares, 
esses campos contribuem para mapear a diversidade de tradições e 
posições de todas as formas de produção, entendendo que qualquer 
produção deve ser estudada na relação com as outras práticas culturais e 
com as estruturas sociais e históricas. No poema “Da Agonia”, ocorre a 
rememoração da história vivida pelo sujeito negro em diáspora. Há 
referência a eventos da escravidão em tom de denúncia dos mal tratos e 
humilhações impostas aos africanos. A metáfora de Cuti rompe com o 
silêncio imposto por muitos séculos e ilumina as sombras e os espaços 
negados aos negros.  O escritor transmite os conhecimentos de sua cultura 
que vem sendo passado de geração a geração. Essa memória guarda um 
acervo cultural riquíssimo, lembranças pessoais e coletivas, narrativas, 
reminiscências. Há em “Da Agonia”, a memória de escravo permeado de 
dores e de fugas que precisa ser posta em evidência; como motivo poético 
é também o que possibilita o pensamento de um futuro melhor. Observa-
se, então, a transfiguração do tempo da escravidão. A literatura negra 
preenche os espaços vazios de um passado silenciado. O silêncio ao qual 
os negros foram relegados é quebrado por uma enunciação afro-brasileira 
reescrita nos textos literários.  
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