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omo se ensaia um gesto de 

vida? Como é possível partilhar 

experiência, depois da morte do 

narrador e da impossibilidade de se 

comunicar uma experiência, segundo 

Walter Benjamin? Essa resposta 

parece ter sido respondida por 

Conceição Evaristo em seu conceito de 

escrevivência.  

Olhemos para a palavra. Composta por 

justaposição. Morfologicamente, isso 

significa a equidade dos radicais que 

sustentam o verbo “escrever” e o 

substantivo “vivência”. É sabido que os verbos na perspectiva normativa nomeiam 

ações, enquanto os substantivos nomeiam pessoas, objetos, sentimentos e coisas. 

Nesse caso, houve a junção entre um ato - que podemos considerar acima de uma 

ação, um gesto - e uma experiência. A palavra fundida ensaia seu significado 

indissociável, em que só é possível escrever a partir das experiências próprias, 

coletivas, ancestrais. A escrevivência assume-se, dessa forma, enquanto “travessia 

de agenciamento coletivo da enunciação”. (SOUZA, 2018, p. 25) 

Pensar numa escrita coletiva e politizada no contexto da Literatura Negra se faz 

resistência ao imaginário coletivo hegemônico que reserva aos homens e às mulheres 

negras o lugar da subalternidade. O termo subalterno, cunhado por Gayatri Spivak em 

seu texto “Pode o subalterno falar?”, aponta os resquícios do colonialismo na 

hodiernidade. Segundo Lívia Souza (2018), “subalterno é aquele que é falado pelo 

desejo do outro” (SOUZA, 2018, p. 28). Nesse sentido, a escrevivência surge como 

gesto de reterritorialização da língua do colonizador a partir da Literatura, que Deleuze 

e Guattari (2014) chamaram de Literatura Menor, e mostra-se como resposta à 

 
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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interrogativa de Gayatri: pode! Ao escreviver, sujeitas e sujeitos saem da zona da 

representação para dar lugar à zona de expressão. O que a difere e potencializa, pois, 

segundo a Souza (2018), expressar ultrapassa a ficção ao dar um corpo coletivo à 

sua fala. 

Esse gesto abunda na construção literária de Conceição Evaristo, desde “Ponciá 

Vivêncio” até “Olhos d’água”, e a torna urgente no contexto da Literatura Negra 

brasileira, que carece de baixa visibilidade. O destaque dado a Evaristo no atual 

cenário literário se faz exceção, como a própria autora destaca em vídeos e falas 

diversas, relembrando o tardio reconhecimento de sua produção escrita e a 

dificuldade de publicação, o que a fez custear grande parte dela. A partir dessa 

premissa, assim como suas falas, suas conquistas significam uma conquista coletiva.  

Desse modo, a escrevivência surge a partir de uma posição de subalternidade e é a 

partir desse lugar que se faz possível pensar em uma Literatura Negra enquanto 

resistência, em que mulheres e homens negros ocupem lugares de musas 

inspiradoras e de destaque, confrontando os estereótipos redutores e objetificantes; 

assumindo-se enquanto sujeitas e sujeitos.  
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