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onceição Evaristo apresenta-nos a uma 

face velada de um jogo de narrações que 

se impunha, canonicamente, como branco 

e masculino. Sua obra sempre foi lida 

como crítica de uma realidade que representa a 

de tantas outras mulheres negras. Ao ser 

questionada acerca de sua obra e dos ecos 

autobiográficos, a autora destacou em 

comunicação oral que diferente de um 

movimento autoficcional conhecido como 

Escritas de Si, sua escrita referenciava 

escrevivências. O termo, cunhado pela própria 

autora, é uma aglutinação entre as palavras 

escrever e vivências, invocando então a ideia de 

uma escrita baseada em vivências e de vivências 

que se concretizam também através da escrita. A 

criação figura como a combinação entre ambos 

esses fatores que, anteriormente representativos 

de uma lógica colonial que associava a escrita ao 

conhecimento e as vivências às emoções (ou, 

tardiamente, a saberes menores e não-

científicos), atuam agora como uma ponte que 

congrega dois lados de um abismo 

epistemológico entre conhecimento eurocêntrico 

e o conhecimento da América Latina.  

A reflexão está também inscrita em seu novo romance, Canção para Ninar Menino 

Grande, que nos traz uma narradora cujo nome é apenas desvelado ao fim do 

romance. A obra, que acompanha as “aventuras nos trilhos da vida” (2018: 61) de Fio 

 
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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Jasmim, faz antes um percurso sentimental na vida da personagem, recorrendo às 

narrativas contadas pelas mulheres que percorreram sua vida. Aqui, temos a antítese 

do cânone: Evaristo é uma autora mulher, que elege uma narradora também mulher, 

para falar de um protagonista que embora seja do sexo masculino é completamente 

narrado sob a ótica feminina. Dentre as personagens do romance, a grande maioria 

é composta pela galeria de mulheres que atravessaram a vida de Jasmim por meio 

de relacionamentos amorosos, fazendo com que Fio se assemelhe a um fio de 

Ariadne cruzando o labirinto formado pelas vidas entrecruzadas dessas mulheres. 

Focando sua obra literária em representações femininas, a autora destaca que é 

preciso quebrar com a imagem perpetuada por inúmeras obras, que apresentam 

sempre a mulher negra como um "corpo-objeto" e nunca sujeito de sua própria 

história. Subvertendo tal paradigma, trazendo mulheres que ecoam vozes outras de 

experiências coletivas, Evaristo inscreve-se no cânone e traz consigo personagens e 

pessoas outrora marginalizadas.  
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