
 
 
 
 
 
 

Conversas Abertas:  
Poéticas do Olhar, do Dizer, do Pensar 
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                                       Neide Almeida 

 
 
 



Neide Almeida 
Escritora, poeta, educadora. Socióloga , 
mestre em Linguística e especialista em 
Gestão Cultural Contemporânea, atuo, de 
forma autônoma, como docente, 
pesquisadora e consultora na área de 
literatura, direitos humanos e relações étnico-
raciais. Pela Fio.de.Contas Produções organizo 
e realizo ações e eventos, entre eles o Projeto 
“Literatura à flor da pele”.  Entre 2013 e julho 
de 2019 coordenei o Núcleo de Educação do 
Museu Afro Brasil. Em 2018, publiquei o livro 
“Nós: 20 poemas e uma Oferenda” (Ciclo 
Contínuo Editorial); em 2017, a zine 
“Nambuê" (MoriZines). Tenho publicado 
também em revistas e antologias. Integro o 
Conselho Consultivo do Instituto Ruth 
Guimarães. 
 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/1
168-neide-almeida 
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A começar do nível mais 
elementar de relações com o 
poder, a linguagem constitui o 
arame farpado mais poderoso 
para bloquear o acesso ao 
poder.  

 
(Maurizzio Gnerre, Linguagem, 
escrita e poder, p. 22) 



 

 
Comecei a escrever sobre o 
poder, porque era algo que eu 
tinha muito pouco.  

 
          (Octavia Butler)  



Letramentos 

 

 

“...Numa perspectiva sócio-histórica, o conceito 
de letramento precisa ser tomado em sua 
dimensão plural: letramentos. Falar em 
letramentos nos remete a um conjunto de 
práticas de usos sociais da leitura, da escrita, 
oralidade e outras modalidades de linguagem 
realizados pelos sujeitos, com diversas 
intencionalidades e me diferentes contextos 
sociais e culturais pelos quais transitam. Para 
muito além de saber ler e escrever interessa 
saber o que os sujeitos fazem com o 
conhecimento e que importância isso tem para 
suas vidas. As práticas de uso da linguagem 
funcionam de diferentes maneiras na vida dos 
sujeitos e, por isso mesmo, trazem diferentes 
implicações para as relações de poder nas quais 
estão imiscuídos e produzem diferentes efeitos 
nas relações de identidade que se constroem....” 
 
(Ana Lucia Silva Souza) 



Cenas de leitura e de escrita 

 

O que dizem as primeiras cenas de 
leitura e escrita de que você se 

lembra?  



“... Escrever, portanto, emerge 
como um ato político. (...) o ato 
da escrita como um ato de 
tornar-se e, enquanto escrevo, 
eu me torno a narradora e a 
escritora de minha própria 
realidade, a autora e a 
autoridade na minha própria 
história. Nesse sentido, eu me 
torno a oposição absoluta do 
que o projeto colonial 
predeterminou.”  

 
(Memórias da Plantação, p.28) 



Carolina Maria de Jesus 

Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais 
que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa 
qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo 
das letras escritas. Não, senhor, ninguém pode apagar as 
palavras que eu escrevi. 
 
http://antigo.acordacultura.org.br/herois/episodio/carolinamariadejesus 
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Escrevivência 

Nossa escrevivência não pode ser lida 
como histórias para ninar os da casa 
grande e sim para incomodá-los em seus 
sonhos injustos. 
 

http://nossaescrevivencia.blogspot.com/ 
 

http://nossaescrevivencia.blogspot.com/


“Eu sou Atlântica” 

Ó paz infinita, poder fazer elos de ligação 
numa história fragmentada. África e América 
e novamente Europa e África. Angola. Jagas. 
E os povos do Benin de onde veio minha 
mãe. Eu sou atlântica. (Beatriz Nascimento, 
1989) 
 
 
https://www.imprensaoficial.com.br/downloads/pdf/
projetossociais/eusouatlantica.pdf 



Algumas Referências & Sugestões de leitura 

Cadernos Negros. Quilombhoje  

http://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/ 

Literatura e afrodescendência no Brasil: antologia crítica, Eduardo de Assis Duarte e Maria 
Nazareth Soares Fonseca (orgs.) Belo Horizonte, UFMG, 2011. 

CUTI (Luiz Silva). Literatura negro-brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2010 (Coleção consciência 
em debate) 

 

ACHEBE, Chinua. A flecha de Deus. São Paulo: Cia das Letras, 2011. 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi.  Hibisco roxo. São Paulo: Cia das Letras, 2011. 

ANGELOU, Maya. Eu sei por que o pássaro canta na gaiola. Bauru, SP: Astral Cultural Editora,   

         2018. 

CAMARGO, Oswaldo de. Raiz de um negro brasileiro. São Paulo : Ciclo Contínuo Editorial,   

        2015. 

CUTI (Luiz Silva). Negroesia: antologia poética. Belo Horizonte : Mazza Edições, 2007. 

GUIMARÃES, Geni. Balé das emoções. Equilíbrio Editora, 2010. 

GUIMARÃES, Ruth. Água Funda. São Paulo: Nova Fronteira, 2003. 

MORRISON, Toni. Amada. São Paulo : Cia das Letras, 2007. 

NATÁLIA, Lívia. Água Negra. Salvador : EPP Publicações e Publicidade, 2011. 
 

 

 
 
 
 

http://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/
http://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/
http://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/
http://www.quilombhoje.com.br/site/cadernos-negros/


Nós: 20 poemas e uma Oferenda 





Ilustrações  
Luara Erremays 
Artista visual, educadora idealizadora e editora da  
MóriZines,  selo de publicações independentes, com foco 
em identidade, corpo gordo, negritude, periferia e gênero. 
em sp e em trânsito 
https://issuu.com/erremays 
https://issuu.com/morizines 
https://www.instagram.com/morizines/ 
 

Prefácio 
Lívia Natália é Doutora em Letras, Estudos Literários, 
pela UFBA e professora de Teoria da Literatura do 
Instituto de Letras desta mesma Instituição. Poeta 
premiada e reconhecida internacionalmente, é autora de 
Água negra (2010), Correntezas e outros estudos 
marinhos (2015), Água negra e outra águas (2016), 
Sobejos do mar (2017), Dia bonito pra chover (2017), 
além do volume infantojuvenil As férias fantásticas de Lili 
(2018). 
http://www.letras.ufmg.br/literafro/resenhas/poesia/11
86-um-ebo-todo-feito-de-palavras-livia-natalia 
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A Ciclo Contínuo Editorial é uma editora 
independente que se dedica à publicação de obras 
literárias e pesquisas na área das Humanidades, com 
enfoque especial na Cultura Afro-brasileira. 
 
http://ciclocontinuoeditorial.com/ 

Orquestra Profunda de 
Delicadeza 

 
Renato Gama musicou 5 
poemas do livro Nós: 20 

poemas e uma Oferenda. As 
canções são interpretadas 

pela Orquestra 

http://ciclocontinuoeditorial.com/
http://ciclocontinuoeditorial.com/


 
Alfanje (Neide Almeida/Renato Gama) 

Clipe:  Sá Menina Produtora 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3uMnSaQCPM8 
 
https://www.facebook.com/sameninaproducoes/ 
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Contatos Neide Almeida 

@neide.almeida.sp (instagram)  
 
https://www.facebook.com/nalmeida 
 
https://www.facebook.com/neide.almeida.3591 
 
https://www.instagram.com/fio.de.contas/ 

 
 
 
 
 
O livro pode ser adquirido  
 
pelo site da editora 
http://ciclocontinuoeditorial.com/ 
 
ou solicitado diretamente à autora  
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