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o âmbito da literatura canônica brasileira disseminada nos meios formais 

de ensino, Clarice Lispector se apresenta. Um dos contos de leitura 

obrigatória para o Ensino Médio regular brasileiro é o intitulado “Amor”, da 

obra Laços de Família. Nele, a protagonista Ana vai às compras e, no retorno a 

sua casa, ingressa em um bonde para efetuar o deslocamento. Lê-se: 

“Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de 

tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde 

começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, 

num suspiro de meia satisfação.” (LISPECTOR).  

No início da narrativa já observamos elementos característicos dessa 

representação: o cansaço moderado; a importância dada ao saco portador das 

compras; a tranquilidade no ingresso ao meio de transporte; a busca pelo 

 
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 Mestre em Ciência da Literatura pelo PPGCL-UFRJ. Atualmente, mediadora de Redação do 
Pré-Vestibular Social do Cederj e aluna de curso livre de Cinema e Antropologia do IFCS-UFRJ. 
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conforto e a satisfação moderada. Esse fragmento inicia a apresentação da 

personagem entranhada em sua rotina de dona de casa e mãe de filhos, que 

tem sua irreflexão atravessada pela presença de um homem cego a mastigar 

goma em plenitude, causando à protagonista uma irrupção existencialista. Esse 

texto, por mais potente, irônico e bem escrito, não representa a maior parte da 

população brasileira, que usa o transporte público para trabalhar e pouco acessa 

ou desfruta das localidades abastadas, tendo em vista que Ana rodeia a zona 

sul carioca. Nesse sentido, Maria, personagem do conto homônimo de 

Conceição Evaristo, da obra Olhos D’água, abarca um maior número de pessoas 

que se identificam com a narrativa. Lê-se: 

“Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. Estava 

cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era 

preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da 

passagem estava aumentando tanto! Além do cansaço, a sacola 

estava pesada.” (EVARISTO). 

A baixa oferta de transporte público deflagra a descentralidade da moradia da 

personagem; a falta de condições de custear o transporte aponta a informalidade 

de sua profissão; por fim, seu cansaço é pleno, sem margem para ironias 

clariceanas - essa capacidade de sintetizar muitas informações de forma 

orgânica e em muitos momentos poética é característica da escrita evaristiana. 

O contraste entre essas narrativas que a olhos breves podem parecer 

semelhantes é entre a tradicional representação de mulheres brancas, que 

cuidam de seu lar e de seus filhos, alienadas de suas condições de vida e a rara 

representação da mulher negra e periférica, coadunando o trabalho de sua casa 

ao da casa de outros, cuja maior preocupação se insere na alimentação dos 

próprios filhos, seja de alimento, seja de afeto - Maria começa e termina o texto 

pensando nos filhos, em dar-lhes frutas e entregar-lhes o afeto do pai. Isso cabe 

no que Marcela Batalini e Alba Feldman (2017) chamaram de dupla colonização 

da mulher negra, subalternizada em função do gênero e da etnia. Para estas 

pesquisadoras, a melhor forma de romper com essas práticas é lançando luz às 

intelectuais negras, mostrando a escrita como um direito adquirido. 

Ao refletirmos sobre a importância da segunda narrativa para a reflexão e 

identificação de muitas leitoras contemporâneas, seria viável e pertinente a 

inserção de textos evaristianos no ensino de Literatura no Ensino Médio, durante 

o estudo de Poesia Contemporânea, ou ao curso do Ensino Fundamental, 

deflagrando a importância de questões tais como tradição africana e genealogia 

materna e matriarcal, como podemos ver no conto “Olhos D’água”, da obra 

homônima. Para além do espaço universitário, que se valeria das vastas 

camadas textuais. 

Assim como as personagens Ana e Maria aproximam-se e distanciam-se em 

diversos aspectos; nos espaços informais de ensino, como o musical, também 

decorrem embates sobre protagonismo e autoria feminina negra. Pensando 

nisso, é pertinente pensar na canção “Geni e o Zepelim” de Chico Buarque, em 
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que um autor consagrado tenta descrever o que Batalini e Feldman (2017) 

classificam como uma relação de invisibilidade, utilitarismo e destruição a partir 

da personagem Geni, que sofre violência física, moral e epistêmica3. Porém, na 

micronarrativa interna à canção temos posto um maniqueísmo social herdado da 

colonialidade, que tende a considerar o sexo como tabu e, portanto, pejorativo. 

Nesse sentido, baseados em Janete Leão, Thaize Bento e Emerson Inácio 

(2018), podemos falar sobre os conceitos lesivos utilizados pelo compositor para 

construir essa outridade feminina, funcionando mais para a manutenção do que 

para o desmatelamento de estereótipos ocidentais acerca da mulher, ainda que 

não se trave, explicitamente, embates raciais nesse caso. 

Por outro lado, a emergência de representatividade feminina negra no campo 

musical acaba assumindo destaque a partir de ritmos advindos das favelas e 

demais locais à margem. A exemplo disso temos a funkeira MC Carol e a rapper 

Karol Conka que representam uma cultura popular engajada na condição da 

mulher negra na sociedade, como vemos nas canções “100% feminista” e “Tô 

na luta”. Fazendo uso de seu lugar de fala, ambas usam o recurso auditivo como 

meio de manifestação de ideias e de construção de uma ancestralidade feminina 

ao convocar vozes e experiências que se afinam com o conceito de 

escrevivência4. Nesse viés, estas últimas contribuem muito mais para a 

formação de novos olhares sobre a mulher negra do que Chico Buarque. 

Em suma, tendo em vista que a Literatura ajuda a moldar o imaginário coletivo, 

a literatura evaristiana se faz urgente para travarmos debates acerca da 

representatividade feminina negra, historicamente sucateada pelas narrativas 

dominantes, como vimos a partir de alguns textos e vozes a fim de denunciar a 

verticalização dos poderes hegemônicos culturais, que se estruturam a partir do 

domínio masculino branco, para o predomínio de manifestações femininas 

brancas, renegando expressões masculinas negras e marginalizando as 

femininas negras.  
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