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Ouça a versão original da música: “Me gritaron Negra”, de Victoria Santa Cruz, 
em https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg 
 
E a versão interpretada por alunas de uma escola do Rio de Janeiro em 
https://www.youtube.com/watch?v=DZz1tjtPg6s 
 
Leia abaixo em forma de poema, a tradução da canção: 
 

“Gritaram-me negra" (Victoria Santa Cruz) 

Tinha sete anos apenas, 
apenas sete anos, 
Que sete anos! 
Não chegava nem a cinco! 
De repente umas vozes na rua 
me gritaram Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! 
"Por acaso sou negra?" – me disse 
SIM! 
"Que coisa é ser negra?" 
Negra! 
E eu não sabia a triste verdade que 
aquilo escondia. 
Negra! 
E me senti negra, 
Negra! 
Como eles diziam 
Negra! 
E retrocedi 
Negra! 
Como eles queriam 
Negra! 
E odiei meus cabelos e meus lábios 
grossos 
e mirei apenada minha carne tostada 
E retrocedi 
Negra! 
E retrocedi . . . 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Neeegra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
E passava o tempo, 
e sempre amargurada 
Continuava levando nas minhas 
costas 
minha pesada carga 
E como pesava!... 
Alisei o cabelo, 

Negra! 
Sim 
Negra! 
Sou 
Negra! 
Negra 
Negra! 
Negra sou 
Negra! 
Sim 
Negra! 
Sou 
Negra! 
Negra 
Negra! 
Negra sou 
De hoje em diante não quero 
alisar meu cabelo 
Não quero 
E vou rir daqueles, 
que por evitar – segundo eles – 
que por evitar-nos algum disabor 
Chamam aos negros de gente de cor 
E de que cor! 
NEGRA 
E como soa lindo! 
NEGRO 
E que ritmo tem! 
Negro Negro Negro Negro 
Negro Negro Negro Negro 
Negro Negro Negro Negro 
Negro Negro Negro 
Afinal 
Afinal compreendi 
AFINAL 
Já não retrocedo 
AFINAL 
E avanço segura 
AFINAL 
Avanço e espero 



Passei pó na cara, 
e entre minhas entranhas sempre 
ressoava a mesma palavra 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Neeegra! 
Até que um dia que retrocedia , 
retrocedia e que ia cair 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! 
Negra! Negra! Negra! 
E daí? 
E daí? 

AFINAL 
E bendigo aos céus porque quis 
Deus 
que negro azeviche fosse minha cor 
E já compreendi 
AFINAL 
Já tenho a chave! 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 
NEGRO NEGRO 
Negra sou! 
 

Este poema é da compositora, coreógrafa e desenhista, expoente da arte 
afroperuanada Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra. 

 
ATIVIDADES 
1. Do que fala o poema? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. O que achou importante e significativo no decorrer da história que ele 
narra?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Na sua opinião, como os discursos que circulam na mídia, nas falas das 
pessoas influenciam e tolhem a liberdade de se vestir, de se assumir? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Os versos "E eu já entendi O FIM / Eu já tenho a chave" permitem inferir que 
a mulher decidiu: 
(a) Evitar aqueles que a ofendem. 
(b) Avaliar sua identidade negra. 
(c) Renunciar e continuar indo para trás. 
d) Não se preocupar com a discriminação.  
 
5. Transcreva a frase utilizada por Victoria quando assume sua cor e raça? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. O poema oferece elementos para que o leitor identifique sensações, 
sentimentos, experiências? Justifique sua resposta. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
7. Escreva um poema com o tema “O lugar onde vivo”. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Aula 02 para 24 de maio de 2021 

 
Dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda do início do século XX. Seu 

nome é derivado da palavra dadá, que pode ter múltiplos significados e não 
significar coisa alguma. Surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, 
como um movimento de contestação aos valores culturais. Contrário à 
racionalidade e à arte acadêmica, privilegiou o nonsense (ausência de 
significado) e defendeu a arte espontânea. 

Os principais nomes da literatura dadaísta são Hugo Ball, autor dos 
chamados “poemas sonoros” ou “poemas fonéticos” (sem palavras), 
e Tristan Tzara, cuja poesia traz sílabas sem sentido, elipses e imagens 
obscuras. 

Essa espontaneidade artística, contrária aos padrões estéticos acadêmicos, 
é ilustrada na famosa “receita dadaísta”, de Tristan Tzara: 

 
 
ATIVIDADES 
1. De acordo com o texto o Dadaísmo privilegiou o nonsense. Qual o significado 
dessa palavra? E o que essa arte defendia? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
2. Brincando de fazer poesia 



Os melhores poemas não são feitos necessariamente com sequências lógicas 
de ideias, imagens ou fatos. Aliás, pelo contrário, muitas vezes é justamente o 
inusitado que provoca nossos sentidos e desperta maior prazer estético. Assim, 
os poemas resultantes desta etapa não necessariamente conterão rimas, pois o 
objetivo principal é brincar com as palavras e sentir os efeitos do inesperado, do 
aleatório e do subconsciente nas construções poéticas. Por isso, não se 
preocupe tanto com ritmo ou sentidos: valorize as produções no que elas terão 
de inesperadas e impactantes. 
 
A) Vamos colocar em prática a Receita do Poema Dadaísta: Separe revistas, 
jornais ou panfletos. Faça uma seleção de pequenas palavras, frases ou versos 
que considerem bonitos, interessantes, feios ou importantes, recorte-os e cole 
no seu caderno para formar um poema. 
 
EXEMPLOS: 

 

 
B) Após a colagem façam a leitura final e façam os ajustes que acharem 
necessários (por exemplo, inserir um artigo, um conectivo ou alguma palavra que 
sintam necessidade). 
O resultado poderá ser poemas engraçados ou caóticos. Façam o poema no 
caderno e enviem uma foto para o professor(a). 



Usem a criatividade! 
 
 
Aula 03 para 25 de maio de 2021 
 
Buscando sentido 

Poetas exprimem um olhar único, pessoal, sobre os mais diversos 
assuntos: um acontecimento, o ser humano, a vida, os relacionamentos, os 
problemas do mundo, a realidade, o sonho, os fatos corriqueiros. 

Para ler um texto, não basta identificar letras, sílabas e palavras; é preciso 
buscar sentido, compreender, interpretar, relacionar e reter o que for mais 
relevante. O objetivo da leitura é que vai mobilizar as estratégias que o leitor 
utilizará. Sendo assim, ler um artigo de jornal é diferente de ler um romance, uma 
história em quadrinhos ou um poema. 

A leitura de poemas, evocam sensações, impressões, sentimentos, 
ideias, imagens e reflexões sobre o assunto escrito pelo poeta. Utilizar gestos, 
movimentos, efeitos sonoros e fundo musical são algumas das estratégias que 
podem facilitar para a leitura se tornar cativante, emocionada e enfática; outra é 
a escuta do áudio de poemas. 
 
Assista ao vídeo “Dizer o texto”(https://youtu.be/M88O5Da_75w). 
 

 
 
Agora ouçam atentamente os áudios do poema “O buraco do tatu” 



https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/o-buraco-do-
tatu/index.html 
Após responda as atividades abaixo: 
 
1. Conforme o texto um poema pode falar sobre quais assuntos? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. O que perceberam ao ouvir/ler o poema? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. O que ele despertou em vocês? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Separe um poema de sua preferência e grave um áudio declamando-o. Pode 
utilizar recursos sonoros (músicas de fundo, instrumentos musicais, leves 
batucadas). Lembrem-se de mudar o tom de voz para dar a entonação que achar 
necessário. ENVIE PARA O (A) PROFESSOR (A).  
 
 

. 


