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Escritora Conceição Evaristo. Foto: Divulgação. 

  

“Tudo o que eu escrevo parte de experiências minhas ou de experiências dos 

meus”. A autora inicia o vídeo utilizando esta frase para explicitar o que a inspira 

e sobre o que ela escreve. Diz que a sua competência literária desenvolvida ao 

longo dos anos de vida, lhe possibilita escrever sobre. É importante destacar 

também, que quando uma mulher negra atuava antigamente na arte, estava 

condicionada diretamente às condições estabelecidas pelos “senhores” e seu 

papel era cuidar dos filhos deles. Hoje em dia, quando uma mulher negra se 

condiciona a este papel, o material do que escreve refere-se às vivências e 

concepções de mulher negra na atual conjuntura social. 

No texto Da representação à auto-apresentação da mulher negra na literatura 

brasileira, a autora reflete sobre as identidades presentes nas obras literárias 

brasileiras que surgiram em um espaço privilegiado, tomado por homens 

 
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 mestra 
Nágila Oliveira dos Santos.  
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brancos da elite, é importante ressaltar que quando escritores como Gregório de 

Matos denunciavam/criticavam a sociedade portuguesa daquela época sofriam 

duras repressões. A autora fala também sobre a ausência da figura feminina 

negra como personagens principais nos tão famosos romances categorizados 

classicistas. Com as escrevivências de mulheres negras poderá então notar-se 

que a literatura passa a ser agora o local de fala/ escrita representadas através 

das ficcionalizações sociais das mesmas. 
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