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 obra de Conceição Evaristo apresenta muitas possibilidades de inserção 

em contextos educacionais e formativos, tanto pelo seu potencial 

enquanto texto literário, ou seja, a possibilidade de ampliação de 

horizontes de expectativas dos leitores e criações de conexões com outros textos 

e vivências, quanto pelo conteúdo que seus textos vinculam e que permitem 

reflexões críticas sobre nossa realidade imediata e sobre o nosso passado 

enquanto nação. Neste breve texto, vamos abordar três possibilidades de 

reflexões a partir das obras de Conceição Evaristo, reflexões estas que podem 

contribuir para a criação de novos olhares sobre a mulher negra. Essas são 

 
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.  

A 



 
Revista África e Africanidades – Ano XIII – n. 34, maio. 2020 - ISSN 1983-2354 

www.africaeafricanidades.com.br 

 

Revista África e Africanidades – Ano XIII – n. 34, maio. 2020 - ISSN 1983-2354 
www.africaeafricanidades.com.br 

possibilidades tanto de investigação e pesquisa, quanto de discussão, de debate 

e de fazer o texto da autora mineira ser mais conhecido.  

A primeira aplicação, apesar de óbvia, é pertinente e demonstra a importância 

da literatura de Conceição Evaristo como autora que questiona os padrões 

estabelecidos. Trata-se de, a partir da leitura de textos da autora, discutir, seja 

historicamente, sociologicamente ou estruturalmente, a visão e representação 

da população negra no Brasil. Em especial, da mulher negra. O artigo 

Representação do corpo subalterno da mulher negra em contos de Conceição 

Evaristo, de Diógenes e Cardoso (2018) é um exemplo dessa possibilidade. No 

texto, os autores analisam como os contos de Evaristo retratam e presentam a 

questão da subalternidade do corpo da mulher negra, além de investigar os 

espaços marginalizados que levam à violência e ao sexismo, seja ele velado ou 

explícito. Assim, como na pesquisa citada, há muitas as possibilidades de 

analisar os textos da autora na perspectiva de denúncia, de alerta e de 

conscientização sobre questões do presente, além de refletir sobre o processo 

histórico que permitiu que chegássemos a tal situação. Dessa forma, em 

contextos de ensino, os textos podem ser usados para discutir assuntos sobre 

representação negra, preconceito, lugar da mulher na sociedade brasileira. Tais 

discussões também podem ancorar discussão em espaços informais. O artigo 

de Lopes (2017), A força da mulher diante da dominação masculina em alguns 

contos de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, de Conceição Evaristo, também 

é um exemplo de abordagem possível na perspectiva citada.  

A segunda possibilidade de análise e aplicação seria a de discutir a obra de 

Conceição Evaristo na perspectiva da historiografia da literatura Brasileira. Em 

suma, perceber a relação da obra da autora com autores que a precederam, qual 

sua relação com o cânone literário e como a sua obra ressignifica e reelabora 

heranças e referências literárias. Um exemplo dessa aplicação acontece no 

artigo de Eduardo de Assis Duarte (2006), O Bildungsroman afro-brasileiro de 

Conceição Evaristo, em que o pesquisador analisa o romance a partir de um 

conceito advindo do Romantismo Alemão, o Bildungsroman. Duarte chega à 

conclusão que o romance de Evaristo pode ser lido como um romance de 

formação às avessas, que a escrevivência da autora modifica o olhar sobre a 

caminhada de aprendizagem da personagem principal do romance, provando 

então que a literatura afro-brasileira reelabora e transforma conceitos europeus. 

Como no exemplo citado, outras possibilidades são possíveis de analisar 

referências literárias e reelaborações na obra de Evaristo, estudos críticos e 

sérios que possam consolidar ainda mais o seu espaço na literatura brasileira 

contemporânea. Em suma, essa perspectiva é aplicável no ensino de literatura, 

também no ensino médio, mas especialmente no ensino superior, na formação 

de futuros professores de língua portuguesa.  

Uma terceira perspectiva é possível, especialmente produtiva em contextos 

informais de ensino: analisar as formas com que a obra de conceição Evaristo 

recupera e dialoga com heranças primordiais africanas, em suma, como a 
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literatura de Evaristo retrata e estabelece influências afro-brasileiras, seja na 

cultura, na religião, no modo de representar o mundo. Um exemplo de aplicação 

está no artigo Representação das mulheres de òrìsà – análise da estereotipia 

feminina na narrativa de Jorge Amado e Conceição Evaristo de Leão, Bento e 

Inácio (2018) que relacionam a construção literária de um dos contos da autora 

com aspectos de religiões de matrizes africanas. Nessa perspectiva, outros 

resgates e outras relações podem ser possíveis.  

Há muitas outras aplicações possíveis, inclusive fazendo relações com as mais 

diferentes áreas do conhecimento, como História, antropologia, economia, 

filosofia. Um exemplo desta potencialidade é a tese de Ana Martins Queiroz 

(2017) que relaciona obras da autora com o ponto de vista da geografia e da 

representação espacial. Uma prova que muitos olhares podem ser lançados para 

sua literatura. E justamente essa talvez seja a prova que Conceição Evaristo 

deva ser conhecida, lida, estudada por o maior número possível de pessoas: a 

riqueza e possibilidade ampla de leitura e interpretação de suas obras, que 

permite diferentes abordagens, reafirmando a riqueza da obra de Conceição 

Evaristo enquanto literatura 
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