
Entrevista Sérgio Vaz  

No dia 18 de maio Sérgio Vaz, denominado “Poeta da Periferia”, esteve no Colégio 

Estadual do Paraná para participar  do sarau estudantil – poesia contra a violência. Sua 

presença celebrou toda uma trajetória como poeta iniciador do movimento cultural que ficou 

conhecido como Primavera Periférica, denunciando a realidade de preconceitos, exclusões e 

violências sociais de toda ordem que as populações da periferia sofrem cotidianamente. 

 

MAGIA NEGRA 

 

 

Magia negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando. Magia negra é o 

poema de Castro Alves, o samba de jovelina... 

Magia negra é Djavan, Emicida, Mano Brow, Thalma de Freitas, Simonal. Magia negra é 

Drogba, Fela kuti, JamMagia negra é dona Edith recitando no Sarau da Cooperifa. Carolina 

de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinhas 2 pernas mágicas e negras James Brow. 

Milton Santos é pura magia. 

Não posso ouvir a palavra magia negra que me transformo num dragão. 

Michael Jackson e Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, 

Jeferson De, Robinho, Daiane dos Santos é magia negra. 

Fabiana Cozza, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac, 

isso é o que chamo de magia negra. 

Magia negra é Malcon X. Martin Luther King, Mussum, Zumbi, João Antônio, Candeia e 

Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billy Holliday e Nina Simone é 

magia mais do que negra. 

Eu faço magia negra quando danço Fundo de quintal e Bob Marley. 

Cruz e Souza, Zózimo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. Umoja, Espirito de Zumbi, 

Afro Koteban... 

É mestre Bimba, é Vai-Vai é Mangueira todas as escolas transformando quartas-feira de 

cinza em alegria de primeira. 

Magia negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva e Solano trindade. 

Pepetela, Ondjaki, Ana Paula Taveres, João Mello... Magia negra. 

Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. 

Magia negra é o RAP, O Samba, o Blues, o Rock, Hip Hop de Africabambaataa. 

Magia negra é magia que não acaba mais. 

 

É isso e mais um monte de coisa que é magia negra. 

 

O resto é feitiço racista. 

Sérgio Vaz 



Do auditório Bento Mossurunga, Sérgio Vaz falou à Paideia. 

 

 

 

Paideia: Como surgiu seu encanto pela 

poesia e quais autores te influenciaram  

mais nesse processo? 

Sérgio Vaz: Bom, ele surgiu por conta do 

meu pai, ele era um cara que lia muito e 

eu acabei me interessando por literatura. 

Meu pai comprava os livros nos sebos e 

por conta da timidez o livro foi uma coisa 

que casou muito comigo. Mas eu comecei 

a me interessar por poesia mesmo depois 

dos dezoito anos, quando eu fui servir o 

exército, que eu descobri a música popular 

brasileira e suas metáforas. Porque de 

onde venho não era muito bem visto 

gostar de poesia: periferia de São Paulo, 

machismo, muita violência e através da 

MPB que eu descobri as metáforas. Foi 

um grande barato descobrir as metáforas, 

os caras escrevendo para burlar a censura 

da ditadura, fizeram aquelas poesias 

geniais, aí logo em seguida eu já descobri 

Pablo Neruda que talvez seja o poeta que 

mais me influenciou no momento, ele foi 

minha grande influência. Depois vieram 

todos os outros como Leminski, Manoel 

de Barros, José Limeira entre outros. 

Paideia: A poesia precedeu a filosofia 

na forma de explicação da realidade. 

Hoje se diz que poesia é filosofia. Que 

tipo de Filosofia sua poesia revela? 

Sérgio Vaz: A minha filosofia é a das 

ruas. A minha informação está onde 

ninguém quer dar mais uma olhada: 

nos becos, nas vielas, na luta contra 

o racismo, contra a fome, contra a 

violência, contra o machismo, 

contra a homofobia. A filosofia contida na 

minha poesia busca a humanidade das 

coisas nas pequenas coisas. Eu diria que 

ela é aliada da humanidade. 

 

Paideia: Você diria que produz uma 

filosofia humanista? 

Sérgio Vaz: Eu acredito que sim! 

Periférica humanista, Eu penso que minha 

poesia não é universal, eu acho que não 

consigo falar para todos. Eu acho que 

consigo me comunicar com as pessoas dos 

mesmos bairros que eu, o mesmo tom de 

pele, a mesma cor, a mesma ginga, eu falo 

com os pobres, com os ferrados, com as 

putas, com os bandidos. (risos) 

 

Paideia: Quais elementos favoreceram ou 

favorecem o florescimento da primavera 

periférica? 

Sérgio Vaz: Bom, eu estou falando mais 

de S. Paulo. A cultura da periferia sempre 

existiu, lógico, mas a reboque do hip hop, 

final dos anos 80 e início dos anos 90, 

essa juventude da periferia foi provocada 

a lutar contra o racismo. O hip hop 



mostrou quem era Malcon X, Martin 

Luther King, quem era Zumbi dos 

Palmares que os livros de História não 

revelaram. Logo em seguida em São Paulo 

surgiram os saraus, que eu acho que é o 

quinto elemento: o conhecimento, a 

palavra, a informação. Aquilo que os 

velhos crioulos faziam começaram a fazer 

nos bares... eu recito pra você e você me 

ouve. Nessa troca de gentileza entrou a 

informação. E aí alguns moleques 

começaram a dizer que não tinha espaço 

para o cinema, então começaram a 

produzir documentários, começaram a 

documentar aquilo que eles estavam 

vendo... e onde vamos passar isso? Vamos 

passar em cima da laje, aí vem o nosso 

cinema. Essa foi a nossa primavera, é a 

nossa Primavera de Praga, nossa bossa 

nova, tudo junto. Então foi isso, quando o 

jovem da periferia começou a dizer eu 

posso, isso é possível, porque a cultura da 

periferia sempre foi feita, mas era levada 

pra outros espaços. Dessa vez ela ficou 

para que as pessoas do local consumissem. 

Eu acho que o grande barato dessa 

primavera periférica foi esse, a gente 

começou a produzir e consumir aquilo que 

a gente faz.  

 

Paideia: Você diria que essa primavera 

possui um caráter subversivo em relação 

ao sistema e ao status quo? 

Sérgio Vaz: Eu acho que sim, eu acho que 

essa primavera não foi dada por ninguém, 

ela foi conquistada.  Nós fazemos a 

literatura periférica por que? Não tem a 

literatura grega feita pelos gregos, a 

romana feita pelos romanos? Temos a 

literatura periférica feita por gente que é 

da periferia, nós queremos contar nossa 

história agora. 

 

Paideia: e ela incomoda? 

Sérgio Vaz: Incomoda! Quando o lixo sai 

de baixo do tapete é f... quem jogou 

aquele lixo lá? (risos). 

 

Paideia: Levando em consideração o 

momento político que vivemos hoje qual a 

perspectiva da periferia continuar 

oferecendo uma primavera para a 

sociedade? 

Sérgio Vaz: Eu acho que o que está 

acontecendo no Brasil aconteceu em 64. 

Em 1964 a periferia não sabia o que 

estava acontecendo. Hoje a gente sabe o 

que está acontecendo, a gente discute isso, 

tem a internet e outras ferramentas que 

ajudam, mas a molecada não está de 

“chapéu atolado”. A molecada tá sabendo 

o que está acontecendo, tá lutando na rua... 

é que se você colocar três pessoas na rua 

pra falar mal do Lula numa praça sai na 

TV Globo, se colocar 30.000 pra falar 

bem não sai. Mas as pessoas estão lutando, 

nos cantos nos bares, nas praças, o que eu 

mais vejo hoje é gente lutando. Eu acho 

que a juventude periférica nunca leu tanto 

na vida como tá lendo agora.  

 

Paideia: Que tipo de sentimento te invade 

ao falar para jovens numa escola pública. 

O que você sente quando está diante deles? 

Sérgio Vaz: Eu sinto gratidão, porque 

quando eu falo para os jovens é como se 

eu pudesse ser jovem novamente. Então 

quando eu estou falando com os jovens na 

verdade eu estou pedindo ajuda: não me 



deixem envelhecer, eu também sou jovem, 

eu também quero essa fatia... quando eu 

falo para os jovens eu estou falando pra 

mim mesmo, porque a alma da gente não 

envelhece, o que envelhece é o nosso 

corpo. A nossa ideia de um mundo melhor, 

essa ideia de justiça e de irmandade não 

envelhece e isso tem no jovem. Eu penso 

que as vezes o jovem é mal usado, mal 

trabalhado, ele é manipulado, tanto é que 

tudo o que está acontecendo hoje vem 

daquelas passeatas de junho de 2013, já 

manipulando os jovens que estavam nas 

ruas por outros motivos. É por isso que 

falar para os jovens é de uma gratidão 

tremenda e imaginar que eles gostam do 

que eu escrevo é mais gratidão ainda. 


