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 discurso de Conceição Evaristo, apesar da 
suavidade de sua voz, ressalta de maneira incisiva 
seu lugar de fala. Os vídeos : “Não leiam só minha 

biografia, leiam meus textos” disponível no Youtube – 
Brasil de Fato, que mostra-nos uma entrevista com 
Conceição Evaristo – Mulheres Negras, palavras negras – 
, assim como o vídeo da entrevista concedida ao Itaú 
cultural,  trazem testemunhos de uma mulher negra, 
brasileira, que teve uma infância pobre e encontrou no 
hábito da leitura, que lhe provocou a escrita, um refúgio – 
durante a adolescência – e uma maneira de afirmar sua 
subjetividade – como escritora – .   

Afirmar-se como negra é inquestionavelmente necessário 
para que a escritora alcance seu objetivo, pessoal e 
político. Conceição Evaristo reconhece as artimanhas do 
racismo, também alvo de seu combate, e por sua 
consciência racial não perde de vista o lugar que ocupa 
frente aos valores instituídos por essa violência que se faz, 
muitas vezes, natural, na estrutura da sociedade e das 
relações que atravessam o cotidiano em seus variados 
aspectos.  

Apesar de escritora com notoriedade internacional, ela não 
está isenta da vulnerabilidade que o fato de ser mulher 
negra lhe impõe. É desse lugar que Conceição pretende 
falar e, efetivamente constrói sua literatura, usando-a para 
romper com estereótipos e fortalecer uma “outra forma” da 
literatura brasileira, que não obedece aos padrões 

 

1 Texto produzido no âmbito do curso Introdução à Literatura de Conceição Evaristo, 

promovido pela Revista África e Africanidades, sob coordenação da professora mestra Nágila 
Oliveira dos Santos, no primeiro semestre de 2020. 
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canônicos em destaque no percurso histórico da literatura – produzida por homens 
brancos – mas, cria outras possibilidades. Conceição Evaristo representa uma 
literatura feminina, negra, brasileira e que se dinamiza a partir de escrevivências. 

Diante do grande desequilíbrio referente à produção de negros e brancos, no âmbito 
literário brasileiro, é impossível negar os privilégios oferecidos a um grupo, em relação 
ao outro, obra de uma sociedade racializada. O poder simbólico exercido pelos 
artifícios do paradigma branco de sociedade idealiza padrões, o que impede que 
negros e brancos ocupem espaços equivalentes no contingente literário nacional. 

Foi instituído um modelo que jamais deu conta de representar a diversidade abarcada 
pelo país. Entretanto, por muito tempo isso não foi um problema. Essa lógica estava 
de acordo com os pressupostos do poder. Afinava-se com a noção de cânone 
ocidental, cujas bases repousam sobre o epistemicídio. 

Ao tomar posse da palavra, ocupando espaços, antes somente imaginados para 
brancos, os escritores e escritoras negras do Brasil inscrevem o sujeito negro na 
literatura a partir de outro prisma, possibilitando, então, um processo de 
reconhecimento, de pertença. Nesse instante o negro faz parte do processo de 
produção de literatura, assim como, identificando-se como negro, promove o 
autorreconhecimento, por parte de leitores que, contrariando a invisibilidade do 
passado, sentem-se representados pela literatura negro-brasileira que, de alguma 
maneira, contribui para o fortalecimento de bases para sua autoestima e 
autoconhecimento.  

Nesse sentido a literatura feminina é uma vertente que surge dentro da anteriormente 
citada, cumprindo o papel de uma agente que rompe paradigmas de maneira 
interseccional. Para além de trazer o sujeito negro, nessa perspectiva os estereótipos 
que se referem à mulher, sobretudo a negra, são negados, substituídos pela afirmação 
de suas identidades. Há o propósito de enegrecer a literatura e, com isso, provocar 
certo incômodo ao sistema que se acomoda em uma zona de conforto que é 
desconfortável para a nossa gente. Conforme afirma a própria Conceição, a proposta 
não consiste em embalar o sono dos da Casa Grande, mas, incomodar seus sonos 
injustos. 

A obra de Conceição Evaristo representa uma literatura que se identifica com a 
militância, atendendo, especialmente, às prerrogativas das questões étnicas, de 
gênero e sociais. A partir da estética da escrevivência Conceição rasura o sepulcral 
silêncio imposto pelo racismo e remonta vivências negras. Sempre a partir de uma 
fala relacionada, como não poderia deixar de ser, com a subjetividade de uma mulher 
negra do Brasil. Se na literatura brasileira, em geral, conforme postula a própria 
Conceição Evaristo, a mulher negra não surge representada como mãe, musa ou 
heroína, na obra da escritora mineira é conferido à mulher negra lugar de destaque, 
mecanismo que articula um processo de autorrepresentação. 
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