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AGOSTO DE 2021 



INTRODUÇÃO 

  

 Conceição Evaristo é uma autora que se firmou no panorama da literatura 

brasileira contemporânea ao trazer uma mirada singular sobre figuras subalternizadas, 

sobretudo mulheres negras, que se (re)dimensionam pela resistência à domesticação, à 

outremização e ao apagamento. Em livros como Olhos d’água (2016) e Isubmissas 

lágrimas de mulheres (2016) percebe-se uma presença ativa de personagens que passam 

por transformações e assumem posicionamentos contra-discursivos ao assinalarem a 

superação da divisão dicotômica corpo/mente, ao serem representadas de forma 

humanizadas e ao ganharem centralidade no discurso literário. 

 A autora, nos últimos vinte anos, publicou um livro de poemas, dois romances e 

três livros de contos. Destaca-se como intelectual negra requisitada em eventos sobre 

literatura, congressos e vídeos em plataformas virtuais, além de se situar como uma das 

escritoras que mais venderam nos últimos dois anos. A presente proposta de PCC visa 

desenvolver leitura da obra completa de Conceição Evaristo a fim de promover a 

aproximação dos estudantes de Letras de obras de autoras negras e, assim, oportunizar 

espaço para debates sobre estética, racismo, sociedade e afro-educação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Conforme percebeu Carlos Serrano e Maurício Waldman (2010, p. 17), o Brasil é 

um país extraordinariamente africanizado, embora tal fenômeno seja, frequentemente, 

negado e questionado. Nos últimos anos, começou-se a empreender esforços em prol da 

afro-educação, em conformidade com a Lei nº 10.639, que “tornou obrigatório o ensino 

de história e da cultura afro-brasileira”. É sabido, entretanto, que tais propostas 

afirmativas enfrentam impasses, sobretudo, em decorrência da falta de intimidade do 

corpo docente brasileiro com questões de mote racial, levando o ensino, a despeito da 

legislação pertinente, a silenciar a respeito da história e da cultura negra e afro-brasileira.  

 Luiza Lobo (1993, p. 240), no início dos anos 1990, chamou atenção para a 

ausência de mulheres negras na tradição literária brasileira, o que seria consequência de 

um corpo negro constantemente agredido, pois, em comparação com os Estados Unidos 

da América, “a marca da escravidão no Brasil é mais forte porque a comunidade negra 

ainda não conseguiu superar os problemas atávicos daquele momento histórico, que 

herdou do Brasil-colônia”. Ao frequentar a obra de autoras norte-americanas como Alice 

Walker e Toni Morrison, dentre outras, Lobo (1993, p. 247) conclui que “a literatura 



feminina negra norte-americana [...] já atingiu um grau de autonomia que a nossa 

dificilmente alcançará ainda neste século”. Tal cenário vem se modificando, 

especialmente, nos últimos dez anos. É possível identificar na lista de livros mais 

vendidos de ficção e não-ficção, bem como no repertório das grandes editoras, um número 

significativo de autores e autoras negr@s como Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, 

Itamar Vieira, Carlos Assumpção, dentre outr@s. Entretanto, a escola pública brasileira 

ainda sofre o alheamento no tocante ao debate afro-literário, o que inspira ações que 

propiciem as condições desse cenário ser revertido. 

 A presente proposta visa, portanto, contribuir para a dinamização do acervo 

literário afro-brasileiro e gerar condições que alunas e alunos de licenciatura em Letras 

conheçam a obra completa de uma autora negra, o que doravante poderá favorecer a 

disseminação de autoras negras na educação básica. Tais encontros ocorrerão, conforme 

o cronograma abaixo, uma vez por mês (remotamente) para se dedicar ao debate coletivo 

sobre uma das obras da autora. Ao final, os/as discentes apresentarão um relatório das 

atividades assinalando os ganhos pessoais e coletivos da PCC. 

 

OBJETIVOS 

 Acessar e dinamizar a produção literária de mulheres negras. 

 Contribuir para a afro-educação. 

 Conhecer a obra completa de Conceição Evaristo. 

 Formar futuros docentes engajados com as causas do negro-feminismo. 

 

METODOLOGIA 

 Os encontros serão realizados após a leitura das obras (seis, no total, o que justifica 

a carga horária da PCC). No primeiro encontro, contaremos com uma convidada, 

pesquisadora da poesia de Conceição Evaristo, que auxiliará no debate. A partir do 

segundo encontro, os livros serão apresentados, inicialmente, por grupos pré-

determinados que serão responsáveis por dinamizar o debate. Portanto, os encontros serão 

organizados através da lógica do seminário, conforme proposto por Ligia Chiappini 

(2005, p. 129), um exercício reprodutor e produtor, “como forma de possibilitar ao 

estudante um verdadeiro trabalho intelectual”. 

 Ao final, os/as participantes apresentarão um relatório das atividades, avaliando o 

impacto delas sobre sua formação e a validade de uma PCC dessa natureza. 



 

CRONOGRAMA 

 

Encontro 1: 24 de setembro – Livro: Poemas da recordação e outros movimentos. 

Encontro 2: 29 de outubro – Livro: Becos da memória. 

Encontro 3: 26 de novembro – Livro: Ponciá Vicêncio. 

Encontro 4: 17 de dezembro – Livro: Histórias de leves enganos e parecenças. 

Encontro 5: 28 de janeiro – Livro: Insubmissas lágrimas de mulheres. 

Encontro 6: 18 de fevereiro – Livro: Olhos d’água. 

Encontro 7: 25 de março – Orientação para a elaboração do relatório final. 

Entrega do relatório: 14 de março. 
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