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 literatura brasileira, enquanto fenômeno de consolidação e propagação de 
estruturas de poder há muito cristalizadas na sociedade, forma um cânone cuja 
face é masculina e marcada pela branquitude. Enquanto forma de 

representação, a literatura tanto é objeto quanto sujeito, levando em consideração um 
jogo que se estabelece entre personagens e autores, narradores e narrados. Contudo, 
é pungente observar que essa autoria canonicamente embranquecida da Literatura 
Brasileira tem perpetrado estereótipos negativos da mulher negra, engessando-a nas 
imagens coloniais que habitam o imaginário eurocêntrico desde o início da 
colonização das Américas e dos processos de escravidão das pessoas de África.  

Contudo, observar a auto representação que se torna possível a partir da escrita de 
autoras como Eliane Alves Cruz e Conceição Evaristo faz emergir novas 
possibilidades. Como nos lembra Eduardo de Assis Duarte (2006), há a 
representação, por exemplo, da violência de um ponto de vista interno e não mais 
exteriorizado, como o de Rubem Fonseca. Em Olhos d’agua, por exemplo, temos um 
conto em que a personagem se relaciona com um homem que para a sociedade é 
altamente perigoso e, contudo, não se apresenta dessa forma para ela.  

Repensar e treinar novos 
olhares é uma tarefa 
árdua para diversos 
pesquisadores já 
habituados a fazer 
ciência. Se para os 
estudiosos, acostumados 
com frustrações em 
resultados e a ter de 
formular novas hipóteses, 
reavaliar os processos 
canônicos faz-se difícil, 
que dirá para estudantes 
de níveis básicos e para a 
sociedade civil. A escola, 
enquanto difusora do 
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conhecimento autorizado - da epistemologia - é responsável por chancelar o que é 
válido ou não como episteme. Dessa forma, reconhecer nas escrevivências de 
Evaristo a capacidade transformadora desse cânone - uma potencialidade que dialoga 
com o pensamento abissal de Boaventura Sousa Santos - faz-se fulcral para abrir 
caminhos para uma melhor auto representação de pessoas negras, mas também para 
fortalecer a luta antirracista e quiçá despertar consciência na branquitude acadêmica.  
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