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loria Anzaldúa (Estados Unidos, 1942-
2000) no ensaio “Falando em línguas: uma 

carta para as mulheres escritoras do terceiro 
mundo (2000)”, lembra que não existe separação 
entre vida e escrita. Escrever é misturar a 
experiência pessoal e visão de mundo com a 
realidade. Conceição Evaristo (Belo Horizonte, 
1946-) através de suas escrevivências, ou seja, 
de uma escrita intimamente relacionada às suas 
próprias vivências retrata a condição feminina 
negra na sociedade, utilizando-se da literatura 
como espaço privilegiado para a mudança de 
perspectivas sobre a mulher negra e rasurando 
modos consagrados de representação destas na 
literatura (CARDOSO; SILVA, 2017; EVARISTO, 
2005). 

Por muito tempo, os grupos subalternizados 
estiveram excluídos do âmbito literário e por isso, 
diferentes perspectivas foram silenciadas, 
apagadas. Nesse contexto, as mulheres negras 
têm sido duplamente invisibilizadas, pelo sexismo 
e o racismo estrutural. Elas têm sido retratadas na 
literatura através de personagens folclorizadas e 
erotizadas e nunca aparecem, por exemplo, como 
musa, heroína romântica ou mãe (SILVA, 2018; 
EVARISTO, 2009).  A escritora nigeriana 
Chimamanda Adichie (2009) fala sobre os perigos 

de se mostrar um povo como uma coisa, como uma só coisa, pois essa história 
única acaba se tornando a história definitiva. 

Por isso, é fundamental que as mulheres negras “assenhorem-se da pena” e 
inscrevem imagens de uma auto representação na literatura brasileira. Suas 

 
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 Nágila 
Oliveira dos Santos.  
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perspectivas precisam ser ouvidas. Precisam deixar de ser um objeto a ser 
representado, de ser o Outro a ser descrito, para se impor como sujeito-mulher-
negra” (EVARISTO, 2005). 

Em suas obras, Conceição Evaristo apresenta personagens que fogem do 
estereótipo de mulher negra (lasciva, entregue aos prazeres sexuais), como no 
conto Becos da Memória (2013), em que a personagem Dora é uma mulher 
empoderada, no sentido de escolher seu próprio destino, e tem como 
companheiro um personagem consciente da sua negritude, dos seus direitos e 
deveres e que motivava outras pessoas a exigirem serem ouvidos e respeitados 
(FROZ; SANTOS, 2017). 

Trabalhos como esses são fundamentais no processo de descolonização, ou 
seja, na conquista da autonomia por parte daqueles que foram colonizados. Ao 
relatar as vivencias da mulher negra, Conceição Evaristo promove novos olhares 
para esta população, colocando em evidencia as relações étnico-raciais e de 
gênero existentes na sociedade e permitindo que o sujeito-mulher-negra 
expresse sua subjetividade, subjetividade essa, que têm sido negada ao longo 
dos séculos pelo racismo e pelo sexismo. 
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