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abe-se que, a história do Brasil foi construída a 
partir da voz do homem branco – os dominados 
tecendo as narrativas que compreendem 

‘escrevivência’ de negras e negros dominados pelos 
processos de escravização. E não seria diferente com 
a literatura produzida no Brasil. O estudioso Ginzburg 
(2004) em Cânone e valor estético em uma teoria 
autoritária da literatura, faz uma crítica a Harold 
Bloom: para este apenas Machado de Assis 
compunha o cânone no Ocidente. Todavia em seu 
texto, Ginzburg deixa bem claro que Bloom 
desconhecia obras brasileiras e dava como desculpa 
que as traduções destas não eram boas. Ou seja, uma 
concepção tida devido à ignorância deste. E essa 
concepção compõe o cânone ocidental até a 
atualidade, no entanto, o conceito de ‘cânone’ parece 

estar sendo descontruído gradativamente. 

Diante desses ridículos valores estéticos, vozes negras na literatura foram 
silenciadas. 

É preciso ressaltar que, Maria Firmina dos Reis foi a primeira escritora negra 
do Brasil, inclusive, representante do Romantismo, a qual fazia uso de 
personagens brancas a fim de denunciar maus-tratos sofridos pelos sujeitos 
escravizados. Firmino conseguiu antecipar este olhar crítico perante a 
escravização de Castro Alves; Cruz e Sousa e Lima Barreto, de acordo com 
Santos (2016). 

 

1 Texto produzido no âmbito do Curso Introdução à Literatura de Conceição Evaristo, 
promovido pela Revista África e Africanidades no primeiro semestre de 2020, sob coordenação 
da professora metra Nágila Oliveira dos Santos.  
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Escritor Cruz e Sousa 

 

Escritor Castro Alves 

  

Escritor Lima Barreto 

Desta forma, temos uma evidência de que a figura da mulher negra foi 
apagada em nossa literatura. Todavia, essas marginalizadas, parafraseando 
Conceição Evaristo no poema Vozes-mulheres, têm ecoado na 
contemporaneidade: além da própria Conceição temos Djamila Ribeiro, 
Carolina Maria de Jesus, Jarid Arraes, Alzira Rufino, Geni Guimarães dentre 
outras. Esses textos, enunciados concretos emprenhados de marcas históricos 
sociais e ideologias capazes de despertar respostas críticas acerca da 
realidade, Bakhtin (2011) – escritoras negras potencializam um novo olhar para 
essas vozes femininas tantas vezes ignoradas na arte, história e literatura. 

 

Escritora e Filósofa Djamila 
Ribeiro 

 
Escritora Carolina Maria de 
Jesus 

 
Escritora Jarid Arraes 

 

Escritora Alzira Rufino 
 

Escritora Geni Guimarães 

Com certeza, Conceição Evaristo tem quebrado essa hegemonia na literatura, 
sua escrevivência nos move não como leitores apenas, porém com o olhar 
reflexivo acerca da mulher negra e suas experiências: 

A trajetória de Conceição Evaristo na literatura se inicia em 1990, 
com a publicação de poemas nos Cadernos Negros, cujas temáticas 
da discriminação racial, de gênero e de classe são recorrentes 
nessas publicações. Mulher de origem pobre e negra. É desse 
ambiente que Evaristo fala, que escreveu e escreve suas produções. 
Estreou em 2003 com a obra Ponciá vicêncio (Ed. Maza), que foi 
lançado também nos Estados Unidos, na França e brevemente no 
México, Becos da Memória (2006). Em versos, Conceição Evaristo 
publicou Poemas da recordação e outros movimentos (2008) e 
também a coletânea de contos Insubmissas lágrimas de mulheres 
(2011) e Olhos d’água (Pallas), que venceu Prêmio Jabuti na 
categoria de Contos em 2015. E Histórias de leves enganos e 
parecenças em 2016, que trata de uma reunião de contos recém-
lançado que simboliza a estreia da autora na Editora Malê. De modo 
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geral, nas produções de Evaristo há uma crítica social e a 
religiosidade, que prefere nomear de ancestralidade. O encantamento 
e o tom de mistério são os fios que vinculam os contos de Histórias 
de leves enganos e parecenças (2016) (CARDOSO e SILVA, 2017, p. 
62) 

Independentemente do valor estético, os estudiosos de literatura precisam 
compor um valor ético e de respeito no que se refere ao estudo de literatura. A 
escrita de Conceição é negra e representativa: é capaz de retratar espaços no 
tempo, vivências de sujeitos de outras classes, esperanças e ideologias da 
mulher e da comunidade negra. Não seria esse um dos papéis da literatura: 
manifestar realidades por meio da escrita. 

Além de fazer narrativas e poesias, Conceição Evaristo é uma das maiores 
pesquisadoras da literatura feminina negra no Brasil, o que a faz contribuir na 
dissipação do apagamento voz negra e feminina na literatura. A análise da 
literatura contemporânea está embasada estudos culturais e potencializa a 
representação de identidades heterogêneas, pois se repensa a cultura e a vida 
social dos sujeitos, Silva (2018). 

As narrativas de Conceição, evidenciam o que muitas vezes fica velado aos 
nossos olhos: o preconceito racial e a dívida social que nosso país tem com a 
comunidade negra. 

Percebemos que Conceição vem produzindo um espaço representativo através 
da palavra. Suas escrivências vão além de experiências pessoais. Suas letras 
têm caráter polifônico: ecoam, refletindo em experiências de outros sujeitos 
negros – tanto narrativas, quantos poemas potencializam o dia a dia daqueles 
não hegemônicos, os excluídos. 

As violências simbólicas concretizadas nessas obras nos fazem refletir acerca 
da sociedade de consumo brasileira: Olhos d’água (2014) traz contos 
denunciando a violência urbana às pessoas negras: dilemas sociais e 
existenciais. Em Becos da memória (2006), lemos sujeitos vítimas de 
preconceitos, fome e miséria. Na história de Ponciá, além de preconceitos e 
segregações por conta de classes sociais, Evaristo potencializa os conflitos 
familiares e afetivos da mulher negra. Insubmissas lágrimas de mulheres 
(2011), o corpo da mulher negra e suas subordinações são colocados em 
pauta.  Histórias de leves enganos e parecenças (2016) é uma obra marcada 
por uma dialogia intertextual que se emprenha em 12 contos e uma novela. 

A lírica de Evaristo se dá desde os anos 90 com as publicações de um coletivo 
de escritoras e escritores chamado de Cadernos Negros – novamente textos 
ecoando vozes sociais, que também nos levam a refletir sobre a comunidade 
musical. Sobre a lírica de Conceição: Intertextualidade, emotividade, 
intencionalidade e alteridade – quase um murro na boca do estômago do leitor. 

Bloom se enganou e a obra de Conceição Evaristo comprova isso: o cânone 
ocidental é heterogêneo. E Evaristo é um recorte literário que vem produzindo 
um ‘novo cânone’ compreendido pelas letras negras e potencializador de 
outras vozes sociais e literárias. 
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