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OLHARES DOCENTES 
 

Mãe, onde foi mesmo enterrado meu 

umbigo?: memória, ancestralidade e 

escrevivência negra feminina1 
Karina Pereira dos Santos. 

Psicóloga, mestranda em Psicologia Social pela UFMG2.  

 

 sempre uma alegria descobrir que hábitos comuns cultivados por nossas 
avós, mães e tias-mulheres-negras são, no fundo, continuidade de 
tradições africanas. Pequenos gestos afetivos e de conexões religiosas, 

transmitidos por suas mais velhas, que se mantêm ao longo de gerações, 
ganhando novos sentidos. “É bom enterrar pra dar sorte pra criança e pra sumir 
o umbigo na barriga”: sentidos atribuídos por minha mãe e, segundo ela, por 
minha avó, que adentrou outro mundo e tornou-se nossa ancestral.  

Só muito recentemente, com Conceição Evaristo, descobri que enterrar 
umbigo de criança é uma tradição ancestral africana (Evaristo, 2017b). Ela 
conta sobre as visitas à antiga favela do Pindura Saia, onde foram enterrados 
além do seu, os umbigos de seus irmãos. Dos becos de sua favela, resta hoje 

 
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.  

2 Atua como Psicóloga em Políticas Públicas em Belo Horizonte; e no mestrado acadêmico 

pesquisa movimentos de resistência ao racismo epistêmico entre coletivos de estudantes 

negros na UFMG, tendo a escrevivência como aporte metodológico.   

 

É 
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um barranco com terra que sustenta um mercado-ponto-turístico de Belo 
Horizonte, em bairro nobre da capital (Evaristo, 2010).  

Forças político-capitalísticas, racistas e de colonialidade também se 
notam na dispersão da terra de origem de personagens como o velho Tio Totó, 
o qual diante da violência de ter que deixar lugares de vida, questiona a crença 
de que a pessoa permanece para sempre ligadas à terra que guarda seu 
umbigo (Evaristo, 2017a). E ainda Ponciá Vicêncio, que, cansada de ver 
coronéis apropriarem-se da maior parte da colheita feita por mulheres e 
crianças da terra em que pedaços de seus ventres haviam sido enterrados, 
deixa o povoado para tentar viver na cidade (Evaristo, 2019).  

O racismo epistêmico impede que tenhamos acesso facilitado à história 
e às culturas africanas, fazendo-nos esquecer ou nem ouvir falar que costumes 
como o de guardar umbigo no ventre da terra são heranças ancestrais que 
atravessaram o atlântico. O cuidado-ritual aparentemente tão simples das 
mulheres negras com as crianças constitui ato de resistência cultural e 
histórica, transmitido pela oralidade e registrado pelas escrevivências negras 
femininas da escritora mineira. 

Variados gêneros literários retratam mulheres negras de forma 
desumanizada, irracional, como anti-heroínas de sexualidade perigosa, prontas 
para servir aos outros em trabalhos pesados (Fróz e Santos, 2017), e ainda 
sem vínculo com núcleo familiar próprio: “mata-se no discurso literário a prole 
da mulher negra.” (Evaristo, 2005, p.53). O genocídio negro opera de diferentes 
formas. E na literatura ele tenta sufocar vozes-mulheres e seus filhos negros 
para fazer emergir a imagem da mãe preta, representada na história e na 
literatura hegemonizadas como a que ninava filhos da casa grande.  

Em resistência à dita história oficial, Lélia Gonzalez (2018) ressignifica a 
imagem da mãe preta. Escravizada no âmbito doméstico para educar crianças 
brancas, ao invés de dócil e naturalmente servil à casa grande, ela é 
apresentada pela intelectual mineira como quem, na Améfrica (Silva, 2018), 
africanizou o português e ensinou o pretuguês, base da língua brasileira. 
Compreendemos o pretuguês como recurso literário de mulheres negras. 
“Insubordinação (...) escrita que fere ‘as normas cultas’ da língua, caso 
exemplar o de Carolina Maria de Jesus, como também pela escolha da matéria 
narrada. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ‘ninar os 
da casa grande’ e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.” (Evaristo, 
2007, p. 21).  

A condição racial tende a marcar profundamente a escrita de negras 
(os), campo intenso de subjetividades moldadas na sociedade brasileira.  
“Quando escrevo, quando invento (...) a minha ficção, não me desvencilho de 
um ‘corpo-mulher-negra em vivência’ (...) há um instante profundo, perceptível 
só para nós, negras e mulheres, para o qual nossos companheiros não atinam” 
(Evaristo, 2009).  Experiências-fruto de articulações entre racismo e sexismo 
impregnam a vertente literária em que a riqueza de palavras, afetos e 
memórias dá-se, frequentemente, associada à trajetória em contextos de 
pobreza material e violências de toda ordem disparadas contra favelas. Classe 
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social também é marca presente nas encruzilhadas que compõem a escrita 
negra feminina.   

Contrapondo-se ao silenciamento, a autoapresentação na escrita de 
Conceição Evaristo legitima o corpo negro feminino que fala, pensa, escreve, 
imagina e produz narrativas acadêmicas e literárias a partir de onde estão 
fincados nossos pés (Evaristo, 2017c). A escrevivência, projeto estético e 
político, favorece a expressão e escuta de vozes negras (Bispo e Lopes, 2018). 
O que se registra ou ficcionaliza são experiências-herança de povos dos quais 
somos continuidade histórica e de sujeitas às quais estamos ligadas subjetiva e 
politicamente em alguma medida (Cardoso e Silva, 2017). Nós mulheres 
negras, encorajadas em conquistas coletivas, produzimos escrevivências como 
espaços propícios à construção de nós por nós mesmas na escrita e 
intelectualidade.  
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