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RESUMO

A literatura negra reivindica uma narrativa protagonizada pela autoria negra, e assim, propõe uma
nova forma de conceber a escrita e a história da população negra na diáspora. Ao contar essa
história a partir da sua vivência, torna-se sujeito e não mais objeto, e assim diverge das
representações estigmatizadas que circulam na literatura hegemônica e também nos meios de
comunicação em massa. A Teoria da Ação Comunicativa (TAC) proposta por Jürgen Habermas
baseia-se em um processo cooperativo de interpretação, no qual os participantes se referem
simultaneamente a algo no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo,
estabelecendo relações interpessoais e a expressão de experiências. O conceito de Ação
Comunicativa pressupõe a linguagem como meio de compreensão e reflexo das relações do ator
com o mundo gerando reciprocidade nas interações linguísticas e nas tradições culturais.
Portanto, propomos analisar o potencial da narrativa literária da escritora Conceição Evaristo
enquanto Ação Comunicativa pela obra Becos da Memória (2017). A abordagem da pesquisa
teve cunho qualitativo do tipo pesquisa bibliográfica. A técnica de coleta utilizada foi a Semiótica
da Cultura na perspectiva de Yuri Lótman (1979), atravessada pela Teoria da Ação Comunicativa
(TAC) trazida por Jürgen Habermas (1981; 1989; 1990). A análise de dados foi realizada a partir
da seleção de fragmentos da obra literária Becos da Memória (2017), de Conceição Evaristo, que
tratam sobre memória e ancestralidade. As discussões conceituais permeiam os campos da
literatura e da comunicação como mecanismos para a construção da cidadania. Acionando o
entendimento de escrevivência, conceito crítico-literário proposto por Conceição Evaristo (1996),
para pensar uma comunicação concebida pela escrita do vivido. Concluímos que a criação de um
espaço comum de diálogo que propicia o compartilhamento do simbólico concretiza a Ação
Comunicativa proposta por Habermas. As estratégias discursivas analisadas demonstram o
potencial em (re)montar um passado com origem em África, ao acionar valores civilizatórios
africanos que positivam a experiência diaspórica e apontam para a valorização das vivências
coletivas. A memória materializada na construção de uma literatura contra-hegemônica
possibilita a tomada de consciência e a reivindicação de uma história que estava silenciada pelos
diversos mecanismos de opressão e apagamento.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Escrevivência. Cidadania. Literatura negra. Becos da
memória.
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ABSTRACT

The black literature claims a narrative starred by the black authorship, and in this way, proposes a
new form of conceiving the writing and the history of the black population through the Diaspora.
By telling this history from the point of view of black people's life experience, they become the
subject and not anymore an object, diverging from the stigmatized representations that circulate
in the hegemonic literature and also in the mass communication media. The Theory of
Communicative Action (TAC) proposed by Jürgen Habermas is based on a cooperative process
of interpretation, in which the participants refer themselves simultaneously to something in the
objective world, in the social world and in the subjective world, establishing interpersonal
relationships and the expression of experiences. The concept of Communicative Action
presupposes the language as a way of comprehension and a reflex of the actor's relations with the
world generating reciprocity in the linguistics interactions and in the cultural traditions.
Therefore, We proposed to analyze the potential in the literary narrative of the writer Conceição
Evaristo whilst Communicative Action, through the book Becos da Memória (2017). The
research's approach had a qualitative nature of the kind bibliographic research. The collection
technique utilized was the Semiotics of Culture in Yuri Lótman's (1979) perspective, crossed by
the Theory of Communicative Action (TAC) brought up by Jürgen Habermas (1981; 1989;
1990). The data analysis was made by the selection of fragments of the literary work Becos da
Memória (2017), from Conceição Evaristo, that deal with memory and ancestry. The conceptual
discussions permeate the fields of literature and communication as mechanisms for the
construction of citizenship. Triggering the understanding of escrevivência, concept criticalliterary proposed by Conceição Evaristo (1996), to think a communication conceived by the
writing of the lived. It is concluded that the creation of a common space for dialogue that
propitiate the sharing of the symbolic materialize the Communicative Action as proposed by
Habermas. The discursive strategies analyzed demonstrate the potential in (re)assemble a past
with origins in Africa, by triggering African civic values that make the diasporica experience
positive and point towards the appreciation of the collective life experiences. The materialized
memory in the construction of a counter hegemonic literature makes possible the increase of
consciousness and the claim of a history that was silenced by the several mechanisms of
oppression and deletion.
KEY-WORDS: Communication. Escrevivência. Citizenship. Black Literature. Becos da
Memória.
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A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os da casa-grande,
e sim para incomodá-los em seus sonos injustos.
Conceição Evaristo
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FALAS INSUBMISSAS

INQUISIÇÃO
Ao poeta que nos nega
Enquanto a inquisição
Interroga
a minha existência,
e nega o negrume
do meu corpo-letra,
na semântica
da minha escrita,
prossigo.
Assunto não mais
o assunto
dessas vagas e dissentidas
falas.
Prossigo e persigo
outras falas,
aquelas ainda úmidas,
vozes afogadas,
da viagem negreira.
E, apesar
de minha fala hoje
desnudar-se no cálido
e esperançoso sol
de terras brasis, onde nasci,
o gesto de meu corpo-escrita
levanta em suas lembranças
esmaecidas imagens
de um útero primeiro.
Por isso prossigo.
persigo acalentando
nessa escrevivência
não a efígie de brancos brasões,
sim o secular senso de invisíveis
e negros queloides, selo originário,
de um perdido
e sempre reinventado clã.
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1 FALAS INSUBMISSAS

A produção dessa escrita se deu pela necessidade de falar de uma realidade vivida na
condição de sujeito e não objeto. No exercício cotidiano de existir por aquilo que se é (DIAS,
2014) uma forma eficaz de ocupar o espaço acadêmico é o empenho para construir narrativas que
dão sentido às experiências sociais e coletivas.
No início de cada capítulo, escolhemos uma ilustração seguida de um poema que
dialogam com as discussões propostas em cada capítulo da dissertação. Os poemas escolhidos
fazem parte da obra “Poemas da recordação e outros movimentos (2017)” da escritora Conceição
Evaristo.
Produzir a dissertação com essa temática também nos possibilitou acionar a memória e
assim produzir nossa escrevivência. As ilustrações fazem o movimento de abrir os caminhos
lembrando e reverenciando quem veio antes de nós. Com isso, apresentamos imagens autorais e
releituras de trabalhos meus e de meu pai. Buscamos causar um transbordamento da escrita
acadêmica e alcançar outras linguagens, que podem se assemelhar às inferências que fazemos
quando acessamos as narrativas orais. Ao ouvirmos uma história, criamos imagens a partir das
nossas experiências e vivências.
Sendo assim, apresentamos a importância da narrativa literária para a compreensão das
identidades negras2, entendendo a literatura como produtora de discursos que comunicam e
reforçam os valores sociais vigentes. Esses valores estão relacionados à imposição de uma visão
de mundo eurocêntrica (MIGNOLO, 2008), resultante da dominação colonial que, para assegurar
sua hegemonia, inferioriza não só os valores africanos e afro-diaspóricos, como também a
condição de humanidade africana.
Com a intenção de apresentar um referencial que desvela esses discursos racistas, temos
como contraposição os discursos afrocentrados, orientados pela centralização do pensamento, em
que o sujeito africano atua como protagonista. A concepção discursiva orientada pela perspectiva
afrocentrada está relacionada ao conceito de Afrocentricidade proposto pelo filósofo Molefi Kete
Asante. Ao propor o uso da linguagem do ponto de vista da realidade e das referências africanas,
Asante (2009) afirma a necessidade de nos livrarmos da linguagem de negação dos africanos
2

Parte da compreensão de identidade em construção proposta por Chinua Achebe. O autor acrescenta ainda que:“faz
parte do papel do escritor estimular a criação de uma identidade africana” (Appiah, 1997, p. 112).
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como agentes na esfera da história da própria África reduzidos à condição de inferioridade, nãohumanos, selvagens, de segunda-classe. Portanto, o pensamento afrocentrado se engaja no
processo de desvelar e corrigir as distorções decorrentes desse léxico convencional da história
africana.
Para reorientar o ponto de vista, a proposta apresentada partiu da escolha do livro Becos
da Memória3(2017), da escritora Conceição Evaristo. Entendemos que eleger esse romance para
evidenciar uma literatura contra-hegemônica, significa afirmar o “beco” como um local de
produção do conhecimento.
Sandra Jatahy Pesavento (1999), ao propor uma discussão sobre o espaço urbano, destaca
o “beco” enquanto espaço marcador das diferenças sociais, portanto, a presença dos “becos” em
lugares não projetados, como o centro da cidade e as zonas nobres, implica a coexistência do
desnível social num mesmo espaço, gerando cruzamentos indesejáveis entre pessoas negras e
pobres nas ruas das elites brancas.
A visão estigmatizada dos “becos” estabelece uma associação pejorativa aos que neles
habitam. Olhar igualmente atribuído aos saberes não-hegemônicos. Entretanto, na periferia dos
“becos” encontramos histórias que subvertem os estereótipos.
Na tentativa de manter viva a sua história, a personagem Maria-Nova, do romance Becos
da Memória (2017), aciona a memória do trauma do desfavelamento. Esse trauma ocasionado
pela retirada forçada de seu território, local de construção dos afetos, da rotina de trabalho, das
trocas simbólicas, pode ser ampliado para entendermos os efeitos da escravidão, que retirou o
povo africano do seu local de origem.
Compreendemos que esse deslocamento, em ambas as situações, impacta sobre a noção
de identidade. Portanto, a narrativa literária pode restaurar essas identidades ao passo que
recupera essas histórias que foram transmitidas na travessia. Se tratando da produção literária, é
nesse momento que o recurso ficcional preenche espaços que a memória não alcançou.
Reconhecer que a travessia fragmentou nossas lembranças é também compreender a
impossibilidade de afirmar uma única visão de mundo africana (APPIAH, 1997). Entretanto, nos
entendermos enquanto povo africano no contexto diaspórico é assumir um posicionamento

3

A obra Becos da Memória analisada nesta dissertação, trata-se da 3ª edição lançada pela Pallas Editora em 2017. A
obra teve a sua 1ª edição publicada em 2006 pela Mazza Editora, 2ª edição em 2013 pela Editora Mulheres, em 2016
ganhou tradução em francês pela editora Anacoana e teve sua 3ª edição em 2017 pela Pallas Editora.
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central na condição de sujeitos da nossa história e nos deslocarmos da posição que nos reduz à
condição de escravo.
Acessar essa narrativa nos possibilita refletir sobre outras formas de estarmos vivos no
mundo racializado. O sentido de ancestralidade configura-se enquanto continuidade de uma
história de sobrevivência e heroísmo que nos impulsiona a lutar pela liberdade, justiça e
igualdade.
Conscientes de que a produção literária de escritoras e escritores negras e negros 4 tem o
potencial de despertar uma identificação direta com a ancestralidade africana, intencionamos aqui
desvelar como a narrativa literária da escritora Conceição Evaristo configura-se enquanto Ação
Comunicativa.
O contato e a identificação com a história de outras mulheres negras intensificou essa
escrita. A partir da leitura dos contos que integram o livro “Insubmissas Lágrimas de Mulheres
(2011)”, foi possível perceber que falar e escrever se configuram enquanto atos de insubmissão.
Dessa forma, se estabeleceu o primeiro contato com a obra literária da escritora Conceição
Evaristo que serviu de inspiração para a escolha do título da dissertação.
As treze mulheres negras que dão nome aos contos dessa obra, ao rejeitarem o lugar de
submissão imposto pela estrutura social, ressignificaram suas vidas. Essa narrativa nos fortaleceu
e nos apresentou o caminho da escrita como recurso para contar outra versão da existência negra
no processo diaspórico.
Conceição Evaristo foi chamada de “canônica das margens” por uma pesquisadora de Juiz
de Fora, sobre isso, a autora comenta:

Acho que é muito mais uma expressão irônica, até para fazer quem define esse cânone
pensar: a margem cria os seus modelos, a gente também sobrevive, vive sem estar
atrelada a esse modelo que os canônicos querem nos impor. Nós criamos os nossos
modelos a partir das nossas experiências. Temos também nossos paradigmas, que não
são necessariamente aqueles que querem nos impor. Embora eu também ache que todo
paradigma tem que ser pensado como suspeito: não se é obrigado a acompanhar uma
norma (EVARISTO, 2017d, transcrição nossa).

4

A produção literária de escritoras e escritores negras e negros é compreendida a partir do entendimento de
literatura negra, que constitui uma produção escrita marcada por uma “subjetividade construída, experimentada,
vivenciada a partir da condição de homens negros e de mulheres negras na sociedade brasileira, instituindo um modo
próprio de produzir e de conceber um texto literário, com todas as suas implicações estéticas e ideológicas”
(EVARISTO, 2009b, p. 17).
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Essa tomada de protagonismo, ao mesmo tempo em que denuncia discursos e
posicionamentos ideologicamente racistas, apresenta também uma concepção discursiva
orientada pela perspectiva afrocentrada que aponta caminhos para existir.
Partimos da afirmação de que a identificação com determinada obra literária, no que
compreende enredo, personagens, cenários e contextos, ocorre pela intenção que a obra tem em
se assemelhar ou se diferir de quem acessa a leitura. Essa aproximação ou distanciamento pode se
dar pela identificação ou repulsa dessa construção narrativa.
A possibilidade de afrocentrar nossa visão de mundo, nos habilita a visualizar heróis e
heroínas com rosto africano5. Esse olhar reflete na elaboração de personagens complexas em
relação com o mundo social, que resultam na singularidade da construção do sistema de valores e
crenças. O grau elevado de subjetividade da escrita literária negra subverte a formação
estereotipada das personagens que figuram no cânone literário brasileiro.
A Ação Comunicativa, nesse sentido, seria a efetivação de uma comunicação entre a
escritora e o público leitor de forma não estática, que se atualiza ao passo que a literatura
produzida deixa de ser exclusividade de homens brancos e passa a ser produzida por mãos
negras. A literatura se apresenta enquanto Ação Comunicativa no contexto histórico-social de
contestação de narrativas afirmativas que impactam na cidadania negra6.
Historicamente, tanto o campo da literatura quanto o da comunicação se encarregam em
produzir conteúdos que fortalecem a ideologia racista ao passo que excluem e desconsideram a
existência dos sujeitos negros e das suas produções. Portanto, a importância da pesquisa se dá
pela emergência de considerar sujeitos negros no processo de produção, elaboração, distribuição
e recebimento de informação e de conhecimento.
Acreditamos que a reivindicação desses espaços de fala inscreve na história novas formas
de conceber a escrita, pois o ponto de partida dialoga, de uma ponta a outra, com o Atlântico e
apresenta a complexa relação dos africanos na diáspora.
A oralidade que sobreviveu a travessia proporciona uma escrita de resgate ao passado, às
memórias ancestrais. O reconhecimento presente do lugar de origem, abre caminho para afirmar
5

Na obra Um herói com rosto Africano, o autor Clyde Ford (1999) defende que a sobrevivência dos
afrodescendentes à travessia transatlântica denuncia a viagem de um herói. São essas histórias que precisamos contar
e ouvir para reagirmos ao racismo.
6
Cidadania negra pode ser entendida como a criação de um modelo de cidadania para a população negra levando em
consideração o processo histórico da escravidão no Brasil. Essa discussão será retomada no capítulo 2.1 “Quem tem
direito à cidadania no Brasil?”.
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que pertencemos a algum lugar. O sentido de pertencimento nos habilita a contestar a condição
de cidadão, pois mesmo que furtada, nós temos terra.
Defendemos que a literatura produzida por escritoras e escritores negras e negros é capaz
de acionar a memória de quem realiza a leitura, e ao fazê-lo, desperta de um sono profundo de
tentativas sistemáticas de esquecimento da história que tornou escravo o povo africano. A
memória conscientiza e impulsiona a agir, a dar continuidade à luta pelos direitos usurpados, traz
à tona mecanismos de enfrentamento utilizados pelos nossos ancestrais e nos dá a oportunidade
de atualizá-los.
Para dar conta da articulação entre: comunicação, cidadania e literatura. Apresentamos as
discussões introdutórias no “Capítulo 1 - Falas Insubmissas”, no qual foram dispostas a
proposta metodológica orientada pela perspectiva da Semiótica da Cultura proposta por Yuri
Lótman (1979), atravessada pela Teoria da Ação Comunicativa (TAC) trazida por Jürgen
Habermas (1981; 1989; 1990).
Aplicada aos estudos em comunicação, orientados pela perspectiva da Escola LatinoAmericana, contextualizada por José Marques de Melo (1999), Jesús Martin-Barbero (2003),
Cicilia Peruzzo (2007), David Berlo (1991), John Thompson (2013) e Muniz Sodré (2006). O
entendimento de escrevivência, cunhado por Conceição Evaristo (1996) pela proposta de pensar
uma comunicação que dialoga a partir das experiências de vida.
A produção e a circulação das narrativas foi problematizada a partir do entendimento de
entre-lugar, na perspectiva de Silviano Santiago (2000) e Sueli Carneiro (2005). O processo de
centralidade das margens e seu reconhecimento enquanto lugar de produção de conhecimento foi
abordado por Stuart Hall (2014), bell hooks (2013) e Conceição Evaristo (2010).
Este capítulo se encerra com as discussões sobre impressos e mercado editorial, no qual
apresentamos caminhos distintos de produção e disseminação de conteúdos determinados pela
hegemonia dos meios de produção e circulação. A compreensão é de que mercado editorial e
impressos constituem o meio, canal, mídia, plataforma que assegura a própria comunicação. Essa
problemática é abordada por Sarita Moysés (1994), Clarice Souza (2005), Wilson Martins (2002),
Wlamyra Albuquerque (2009), Miriam Alves (2010) e Regina Dalcastagnè (2012).
O “Capítulo 2 - Impacto da escravidão no direito à cidadania” compreende o conceito
de cidadania a partir das contribuições teóricas de Adela Cortina (2005), Maria de Lourdes
Manzini-Covre (1991) e Norberto Luiz Guarinello (2003). A escravidão alterou esse
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entendimento de cidadania, portanto essa problemática é abordada por Wlamyra de Albuquerque
(2009), Celia Maria Marinho de Azevedo (1987), e José Murilo de Carvalho (2015).
Ampliando o entendimento de cidadania e considerando as intersecções de gênero, raça e
classe, trazemos a discussão da condição da mulher negra na atualidade pelo olhar das
pesquisadoras Angela Davis (2016), Rita Laura Segato (2012), Sueli Carneiro (2003), Luiza
Bairros (2005) e bell hooks (2013).
O “Capítulo 3 - Discursos Insubmissos na Diáspora” apresenta estratégias de acesso à
fala e escrita por africanos na diáspora. Compreende a Diáspora pela perspectiva dos estudos de
Stuart Hall (2009). A capacidade de fala pelo subalterno foi orientada por Gayatri Spivak (2010),
Lélia Gonzalez (1988), Carlos Vogt e Peter Fry (1996).
Os processos de efetivação da língua e da escrita nacional foram abordados por Florence
Carboni e Mário Maestri (2012), e Eni Orlandi (2009). A escolarização da população negra foi
discutida a partir de Regina Pinto (1987), Jeruse Romão e Andréa Carvalho (2003). Os discursos
racistas, abordados por Teun Van Dijk (2008) e Joel Zito Araújo (2000) e o entendimento da
literatura brasileira por Antonio Candido (1999), e as iniciativas da literatura contra-hegemônica
por, Carlindo Antônio (2005) e Domício Proença Filho (2004).
A literatura contemporânea se apresenta como um campo possível para a discussão das
temáticas propostas por escritoras e escritores, negras e negros e, portanto é conceituada a partir
dos estudos de Beatriz Resende (2008), Giorgio Agamben (2009) e Florencia Garramuño (2012;
2014).
A perspectiva da escrita negra é tratada por Conceição Evaristo (1996; 2009), Dejair
Dionísio (2013), Alejandro Reyes (2013), Regina Dalcastagnè (2012), Florentina Souza e Maria
Nazaré Lima (2006), Zilá Bernd (1992), Miriam Alves (2010), Gloria Anzaldúa (2000) e Nei
Lopes (2012). Como aporte para discorrer sobre as vozes marginais e periféricas, utilizamos as
pesquisas de Érica Nascimento (2009) e Ana Lúcia Silva Souza (2011). Este capítulo encerra
com a apresentação da obra Becos da Memória (2017), bem como da trajetória literária da autora
Conceição Evaristo.
O “Capítulo 4 - Ancestralidade e memória em Becos” trata da análise da obra literária
em consonância com a metodologia adotada e o referencial teórico. Diálogos que relacionaram a
noção de memória, pertencimento, e ancestralidade e apontaram a escrita literária como
possibilidade de reconstruir histórias e fortalecer as identidades.
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As temáticas da memória e pertencimento transversalizam a escrita dos capítulos, e são
discutidas, respectivamente, nas perspectivas de Michael Pollak (1989), Giorgio Agamben
(2009), Conceição Evaristo (2017), Amailton Azevedo (2013), Clyde Ford (1999), Maurice
Halbwachs (1990); e Milton Santos (2010), Sandra Pesavento (1999) e Stuart Hall (2009).

1.1 Materiais e Métodos

Esse texto intitulado “Falas Insubmissas: memória e comunicação na obra da escritora
Conceição Evaristo” sintetiza o processo de reflexão sobre Ação Comunicativa enquanto
estratégia de comunicação, sobretudo em relação à população negra. Para tanto, visamos os
processos de produção e recepção da escrita literária protagonizada por escritoras e escritores
negras e negros engajadas na escrita denunciativa e emancipatória.
A metodologia adotada teve por intuito responder o problema de pesquisa: Como a
narrativa literária da escritora Conceição Evaristo configura-se enquanto Ação Comunicativa?
A indagação propõe o diálogo entre campos aparentemente distintos: literatura e
comunicação, entretanto, estão entrelaçadas pela complexidade do contexto histórico-social da
construção da cidadania negra em que a relação discursiva desempenha papel fundamental.
Falar de cidadania na sua concepção implica no exercício de “direitos e deveres
associados aos homens livres” (MANZINI-COVRE, 1991, p. 18). A chegada dos africanos no
Brasil estava condicionada à escravidão, situação oposta à liberdade. Entretanto, nem o pósabolição deu conta de integrar a população liberta ao conjunto de medidas intrínsecas à condição
cidadã. O que quer dizer que a cidadania historicamente está posta para uns e restrita para outros.
Partindo do entendimento de cidadania em construção proposta por Manzini-Covre
(1991), no sentido de que a cidadania só pode ser alcançada pelas lutas cotidianas. Pontuamos a
reivindicação dos movimentos negros, ativistas e intelectuais que se mobilizam para “apontar a
desigualdade racial no acesso a bens materiais e simbólicos, a interpretá-la como expressão do
racismo estrutural e ideológico e a propor políticas que permitam suplantá-las” (SILVA;
ROSEMBERG, 2008, p. 79).
Alterar as formas pejorativas de representação da população negra está pautada nas ações.
“As formas tanto de texto quanto de imagens, [com raras exceções], estão associadas à
escravidão e subalternidade” (SILVA; ROSEMBERG, 2008, p. 110). Representação essa que
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reduz a condição de humanidade da pessoa negra. Se partirmos do princípio que a condição para
exercer a cidadania é a humanidade, a população negra não alcança esse status, permanecendo na
condição de objeto, não-humano. Se as leis vigentes não são capazes de restaurar a cidadania, não
nos resta outra medida que não seja lutar por uma cidadania negra, que reconheça os impactos da
escravidão e a luta histórica do povo negro.
Com a intenção de alcançar essa problemática, lançamos mão do artefato literário, por
desempenhar um papel político na sociedade à medida que discute temáticas presentes no
cotidiano e tem o potencial de questionar visões deterministas motivando a empatia por parte do
público leitor que é direcionado a olhar um dado contexto por um viés não habitual.
Dessa maneira, tanto quem escreve, quanto quem acessa a escrita, tem o potencial
questionador das situações sociais que apresentam relações assimétricas no que tange às
representatividades e que reverberam nas mais diversas estruturas da sociedade.
Dito isso, com o corpus textual, realizamos: a análise da obra Becos da Memória (2017),
da escritora Conceição Evaristo; a construção da trajetória literária da escritora; estabelecemos
vínculos entre vivência e escrita literária; identificamos estratégias narrativas no tangente à
memória e ancestralidade; sistematizamos as Ações Comunicativas a partir da narrativa literária
proposta pela escritora da obra.
A pesquisa teve abordagem qualitativa, com a finalidade de compreender um fenômeno
em profundidade, a Ação Comunicativa, que ocorreu dentro de um determinado contexto, ou
seja, na narrativa literária. Segundo Flick (2009, p. 08), a abordagem qualitativa “analisa
experiências de indivíduos e grupos que podem estar relacionadas a práticas (cotidianas ou
profissionais), e podem ser tratadas analisando-se conhecimento, relatos e histórias do dia a dia”.
Diante da impossibilidade de aplicação cartesiana dos métodos de pesquisa vigentes e
dada a complexidade do objeto no campo da interdisciplinaridade, buscamos em Gil (2002) o
conceito de pesquisa bibliográfica e nele miramos uma possibilidade de utilização não só na
etapa de planejamento, necessária para qualquer tipo de pesquisa, mas também como fonte de
análise para responder ao problema de pesquisa.
De acordo com Gil (2002, p. 65) “as fontes bibliográficas mais conhecidas são os livros
de leitura corrente, que abrangem tanto as obras referentes aos diversos gêneros literários, quanto
às obras de divulgação, que objetivam proporcionar conhecimentos científicos e técnicos”. Ainda
para o autor,
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uma pesquisa referente à obra de determinado autor se fundamentará, naturalmente, em
obras dessa natureza. Mas pesquisas de cunho sociológico, histórico ou antropológico
também poderão valer-se de livros dessa natureza. Por exemplo, alguns dos livros
escritos por Jorge Amado poderão interessar a um pesquisador interessado no estudo do
ciclo econômico do cacau (GIL, 2002, p. 65).

Na busca por compreender as estratégias narrativas utilizadas na literatura negra, a obra
literária Becos da Memória (2017), da escritora Conceição Evaristo, foi selecionada para
analisarmos o fenômeno da Ação Comunicativa.
A técnica de coleta utilizada foi a Semiótica, “ciência que se dedica a estudar a produção
de sentido tendo nas linguagens seu objeto de análise” (IASBECK, 2010, p. 193). Das diferentes
vertentes possíveis, utilizaremos os princípios da Semiótica da Cultura, também conhecida como
Semiótica Russa, desenvolvida na Escola de Tartu. A escolha se deu pela sua característica
interdisciplinar e por considerar o estudo da literatura como marco da história do pensamento
social (KIRCHOF, 2010).
Para os semioticistas da Escola de Tartu a linguagem não deve ser vista apenas como
sistema de comunicação, mas também como sistema modalizador: “ao mesmo tempo em que
transmite mensagens / informações, também cria os códigos / modelos a partir dos quais o
receptor deve decifrar tais informações” (KIRCHOF, 2010, p. 66).
Nesse sentido, a publicação literária pode ser descrita como um sistema específico de
significação e de comunicação “por possuir um sistema de signos próprios e um conjunto de
regras (de combinação e regulação desses signos), e estabelecer um tipo de comunicação através
do qual se gera, e se fornece, uma peculiar informação de natureza estética” (ALMEIDA, 1997,
p. 291).
Para Yuri Lótman, a compreensão da semiosfera se apresenta como o espaço semiótico
onde os “encontros culturais são dialógicos e geradores da renovação dos sistemas de signos”
(MACHADO, 2007, p. 16). Fora desse ambiente, os processos de comunicação e o
desenvolvimento de linguagens em diferentes domínios da cultura não seriam possíveis.
Entretanto, às margens da semiosfera existe a noção lotmaniana de “fronteira que atua como um
mecanismo bilingual que traduz as mensagens externas para a linguagem interna da semiosfera e
vice versa. Dessa forma, apenas com a sua ajuda a semiosfera pode entrar em contato com o
espaço não semiótico e extrassemiótico” (AMÉRICO, 2017, p. 05).
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Assim, “ao mesmo tempo em que a fronteira une esferas diferentes de semiose, ela
também é responsável pela sua separação, o que equivale dizer que somente quando a cultura
reconhece elementos externos a si própria é que passa a construir sua identidade individual”
(KIRCHOF, 2010, p. 71). Os textos produzidos por escritoras e escritores negras e negros
desestabilizam as construções ideológicas hegemônicas fazendo emergir a identidade africana na
medida em que as influências do continente Africano estão materializadas no texto. Portanto a
noção de cultura como texto defendida por Lótman é essencial para compreender a análise
semiótica para além dos modelos linguísticos, ampliando sua abrangência para aspectos
pragmáticos da comunicação.
A cultura, sendo o lugar da semiosfera, subdivide-se em diferentes linguagens, criando
“subsemiosferas, que adquirem uma identidade própria a partir da maneira específica como
organizam a informação” (KIRCHOF, 2010, p. 64) possibilitando estabelecer diálogo entre
diversidades (códigos, linguagens, culturas).
A Análise de dados foi realizada a partir da seleção de fragmentos da obra literária que
tratam dos temas memória e ancestralidade. Levando em consideração que esses discursos
emergiram de uma perspectiva social, crítica e ideológica em que as relações assimétricas de
poder são reveladas. A partir destes fragmentos e a aplicação da Semiótica da Cultura, as
estratégias discursivas evidenciadas foram interpretadas com o aporte da Teoria da Ação
Comunicativa (TAC).
As estratégias discursivas analisadas demonstraram o interesse em (re)montar um passado
com origem em África, acionando valores civilizatórios, como musicalidade, oralidade e
ancestralidade que positivam a experiência diaspórica e apontam para a valorização das
vivências. A memória materializada na construção de uma literatura contra-hegemônica
possibilita a tomada de consciência e a reivindicação de uma história que estava silenciada pelos
diversos mecanismos de opressão e apagamento.

1.2 Comunicação pela escrevivência

Este capítulo apresenta a articulação necessária entre Comunicação e literatura negra.
Para responder à problemática apresentada, utilizamos como base para as discussões conceituais,
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a Teoria da Ação Comunicativa proposta por Habermas (1981) enquanto possibilidade de
compartilhamento do simbólico, formando um espaço comum de diálogo.
Buscamos acessar a forma como os atos de fala, presentes na prática comunicativa, se
manifestam na escrita literária de mulheres negras. Escrita comprometida com a trajetória negra
no Brasil, que ao falar das questões raciais na produção da literatura, ganha a dimensão do falarfazer, pois a temática abordada ao mesmo tempo em que está presente no cotidiano, também faz
parte do mundo social e do mundo próprio, que envolve a subjetividade de que fala.

As experiências com nossa própria natureza interior, com o corpo, com as necessidades
e sentimentos se refletem nas experiências de mundo exterior. E quando essas
experiências se tornam independentes, assumindo a forma estética de obras da arte
autônomas, passa a ser objetivo capaz de abrir os olhos, de provocar novas maneiras de
ver, novos enfoques e novos modos de comportamento (HABERMAS, 1990, p. 94).

Ao criticar a filosofia da consciência proposta por Descartes, Habermas (1990) sugere
uma mudança de paradigma para a modernidade que seria o pensamento pós-metafísico.
Seguindo este pensamento, a base da produção do conhecimento está localizada na linguagem e
não mais na consciência, sendo que a racionalidade se relaciona ao ato de comunicar.
A comunicação então passa a ser entendida como um processo não estático, passível de
inter-relações conforme nos sugere Berlo (1991). Assim aponta para a construção da
dialogicidade, proposta por Freire (1987), entendida como a ação reflexiva do pensar-fazer a
partir das trocas simbólicas entre o “eu”, o “outro” e o “mundo” como condição para a existência
humana.
Unimos a compreensão dos atos de fala, propostos por Habermas, à dialogicidade trazida
por Freire. Nosso entendimento é o de que a comunicação pretendida é aquela que proporciona
trocas constantes, respeitadoras e libertadoras (DIAS, 2014).
Para complexificar a discussão, agregamos o viés dos estudos literários, no qual a
escrevivência, neologismo proposto por Conceição Evaristo (1996), compreende a escrita do
vivido. Esse conceito-crítico dilata a teoria literária estética e semioticamente: a plasticidade é
levada ao extremo interior da vivência, que é também o mundo exterior, transcende a imagem e
alcança a dor, transcende a dor para rasurar a imagem. Cria uma nova forma de "contar história"
literária, pois propõe uma perspectiva de dentro da vivência, que é diferente do discurso interior,
subjetivo, monológico e ensimesmado, a escrevivência é ancestralmente coletiva.
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Conforme estabelece Conceição Evaristo (2011, p. 09), “essas histórias não são
totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que as vezes, se (con)fundem
com as minhas”. A particularidade da escrevivência evaristiana é que ela é concebida a partir da
afirmação do “eu” que denuncia, na escrita literária, a condição da população negra, sobretudo da
mulher negra na sociedade brasileira enquanto sujeito social.

Este termo nasce fundamentado no imaginário histórico que eu quero borrar, rasurar.
Esse imaginário traz a figura da “mãe preta” contando histórias para adormecer a prole
da casa-grande. E é uma figura que a literatura brasileira, principalmente no período
Romântico, destaca muito. Quero rasurar essa imagem da “mãe preta” contando história.
A nossa “escrevivência” conta as nossas histórias a partir das nossas perspectivas, é uma
escrita que se dá colada à nossa vivência, seja particular ou coletiva, justamente para
acordar os da casa-grande (EVARISTO, 2017d).

Ao propor uma escrita literária afetada pelas experiências de vida, a autora afirma que:
“quando escrevo, quando invento, quando crio a minha ficção, não me desvencilho de um ‘corpomulher-negra em vivência’” (EVARISTO, 2009, p. 18). Essa escrita constrói um canal de
dialógico com outras vidas negras, pois compartilha do mesmo ponto de partida para a construção
narrativa, demonstrando assim a Ação Comunicativa, que se estabelece em um
processo cooperativo de interpretação, no qual os participantes se referem
simultaneamente a algo no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo. Os
oradores e ouvintes usam o sistema de referência que constitui os três mundos como um
quadro de interpretação no qual eles elaboram as definições comuns de sua situação de
ação. Eles não se referem simplesmente a algo em um mundo, mas revivem sua
manifestação (HABERMAS, 1987, p. 171, tradução nossa).

As vivências comuns compartilhadas pela população negra no mundo objetivo, social e
subjetivo, denunciam o racismo presente no contexto sócio-histórico, mas também apresentam as
estratégias de vida.
O racismo perpetuado desde a escravidão foi estruturado, construído e articulado para que
os lugares de subalternidade sejam preenchidos por corpos negros e os lugares de poder
permaneçam hegemonicamente brancos em sua acepção. Ao refletir sobre a lógica colonialista,
Mignolo (2008, p. 294) afirma que:

Os critérios não mencionados para o valor das vidas humanas são um óbvio sinal (de
uma interpretação descolonial) de política escondida de identidade imperial: quer dizer,
o valor de vidas humanas a qual pertence a vida do enunciador, se torna uma vara de
medida para avaliar outras vidas humanas que não têm opção intelectual e poder
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institucional para contar a história e classificar os eventos de acordo com uma
classificação de vidas humanas: ou seja, de acordo com uma classificação racista.

Portanto, esse corpo-político na enunciação é marcado em um lugar geo-histórico. Ao
afirmar-se na condição de mulher negra que escreve suas vivências, subverte a lógica colonial
que impede que esse corpo tenha vida. Racializados, explorados e oprimidos, historicamente os
corpos das mulheres negras foram reduzidos à força de trabalho, à objetificação, estupro e
também tratados como aberrações (DAVIS, 2016).
Conceição Evaristo torna-se imortal, mesmo com as investidas sistemáticas contra sua
sobrevivência física e epistemológica. A escolha das temáticas utilizadas, as palavras, os
contextos e cenários, as referências para a construção literária traduzem a experiência de vida.
Cada falante tem a possibilidade de realizar essa escolha. Conceição Evaristo na condição de
escritora pontua um retorno às origens, que estão em curso e no presente.
As africanidades manifestadas pela oralidade, musicalidade e o uso de palavras da língua
bantu são artifícios para auto-representar suas vivências no processo da concepção da escrita. “A
língua africana, portanto é acima de tudo uma prática linguística em constante processo de
transformação e cujo significado político social é dado pelo contexto das relações onde tem vida”
(VOGT; FRY, 1996, p. 26).
Nesse sentido, sua narrativa propõe uma desobediência epistêmica (MIGNOLO, 2008), ao
passo que se torna protagonista da sua história, que também é coletiva, propondo um contra
discurso à “história oficial”, contada a partir de uma episteme eurocêntrica.
Falar de escrevivência implica, não só na produção literária pelo sujeito negro, mas
também pelo seu reconhecimento enquanto tal, o reflexo desse reconhecimento apresenta-se na
subjetividade do ser negro presente na escrita ao adotar estratégias de afirmação e reversão de
estereótipos consolidados.

1.3 Narrativas do entre-lugar

Entendemos que a comunicação, em sua produção simbólica, impacta a geração e
circulação de sentidos e identidades. Sendo assim, ocorre um processo de negociação entre a
comunicação massiva, que reproduz valores hegemônicos e, a comunicação que acontece no
entre-lugar.
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A concepção de entre-lugar está figurada nos estudos de Silviano Santiago no campo
discursivo dos Estudos Culturais. Na obra “Uma literatura nos trópicos” (2000), o autor discute o
movimento de resistência da América Latina frente à cultura ocidental. Diante da impossibilidade
de livrar-se da “invasão estrangeira”, a única forma de garantia de sobrevivência epistemológica,
é reagir mediante “assimilação e agressividade, aprendizagem e reação, com falsa obediência”
(SANTIAGO, 2000, p. 16).
Nesse sentido, história e escrita Latino-Americanas conscientes da tentativa de domínio
ocidental, produzem conhecimento onde seria considerado o não-lugar, e assim, o sujeito que está
inserido no não-lugar, poderia ser definido como não-ser, a partir do olhar do “Eu” hegemônico.
Abordagem defendida por Sueli Carneiro (2005), o não-ser está submetido a “um destino
social dissociado das atividades intelectuais; que promovem a profecia auto-realizadora
legitimadora de uma inferioridade intelectual essencializada” (CARNEIRO, 2005, p. 278).
Representado pelos “becos” e periferias que são lidos, através do olhar eurocêntrico,
como locais de desprestígio social. As pessoas que habitam esses lugares, em sua maioria negras,
são vistas como desprovidas de cultura, inteligência e saber.
Entretanto, o que podemos afirmar é que, a conscientização política dessa subalternização
acarretou na luta pela presença negra em diversos espaços de poder. Esse movimento alterou a
perspectiva de como a população negra passou a enxergar sua própria história. Transformando o
não-lugar em lugar, e o não-ser em ser, mesmo que marginalizados do ponto de vista do acesso
aos direitos civis, políticos e sociais.
Sendo assim, o entendimento que adotamos aqui é a ressignificação do não-lugar em
lugar, portanto como um local de produção de conhecimento contra-hegemônico. Pelo viés
afrocentrado, esses sujeitos “retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições,
mas sem a ilusão de um retorno ao passado” (HALL, 2014, p. 52). O que está proposto é a
mudança do presente a partir das referências do passado, e assim ressignificar sua existência.
Evocar esse vínculo e provocar análises acerca do vivido, especialmente no contexto da
escrita de Conceição Evaristo, contribui para que venham para a superfície do debate, narrativas
construídas a partir de valores contra-hegemônicos. Essa escrita serve de mola propulsora para
insurgir uma comunicação representativa através de práticas engajadas na criação de uma nova
linguagem (HOOKS, 2013).
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Se partirmos de tal entendimento, a literatura negra “apresenta um forte teor ideológico,
elegendo como sua temática a história do negro” (EVARISTO, 2010, p. 135), e ao contar essa
história, diverge das representações estigmatizadas que circulam na literatura hegemônica e
também nos meios de comunicação em geral.
É importante ressaltarmos que nos anos de 1980, as pesquisas em comunicação na
América Latina mantiveram foco na questão da manipulação ideológica dos meios massivos. Ao
mesmo tempo em que surgiam formas alternativas e populares para comunicação. Essas podem
ser compreendidas como movimentos que ampliam as conquistas pelo direito à cidadania ao
passo que promovem, segundo Peruzzo (2007, p. 03), a “apropriação pública de técnicas (de
produção jornalística, radiofônica etc.) e de tecnologias de comunicação (instrumentos para
transmissão e recepção de conteúdos etc.) como opção política de colocar os meios de
comunicação a serviço dos interesses populares”.
A partir dos anos de 1990, há um direcionamento das pesquisas visando o papel da
comunicação na educação, organização e mobilização popular, modificando, inclusive, as
metodologias. Passando a considerar as abordagens qualitativas de aprendizagem coletiva e de
intervenção na realidade social, por meio de pesquisa-participante e pesquisa-ação, na busca por
soluções para os problemas sociais (MELO, 1999), construindo relações entre teoria e prática.
Esse fenômeno apresenta-se de forma positiva à medida que supera o pensamento de
validação das pesquisas apenas pelo prisma teórico-científico. A Escola Latino-Americana, de
acordo com Marques de Melo (1999), passa por um processo lento de difusão enfrentando
escassez de investimento das políticas públicas, barreiras e preconceitos frente à hegemonia de
outras escolas já consagradas, entretanto, consegue realizar importantes estudos no campo dos
meios de comunicação massivos. Apontando que, nesses meios “não apenas se reproduz
ideologia, mas também se faz e refaz a cultura [dita] das maiorias, não somente se comercializam
formato, mas recriam-se as narrativas das quais se entrelaça o imaginário mercantil com a
memória coletiva” (MARTIN-BARBERO, 2003, p. 63).
A produção homogeneizada não representa a complexidade das relações sociais, em
contrapartida, constrói um imaginário acerca das identidades, “ao se replicarem visualmente,
objetos e homens são perpassados por efeitos de distorção capazes de ampliar, diminuir, retocar
as suas características físicas e existenciais a ponto de parecerem mais realistas ou verossímeis do
que o real-histórico” (SODRÉ, 2006, p. 153). Dessa forma, ao representar a população negra, a
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mídia de massa constrói um simulacro com base em características que inferiorizam e subjugam.
Conforme aponta Thompson (2013, p. 71):

Na recepção e apropriação das mensagens na mídia, os indivíduos apoderam-se de
mensagens e rotineiramente incorporando-as à própria vida, o indivíduo está
implicitamente construindo uma compreensão de si mesmo, uma consciência daquilo
que ele é e de onde está situado no tempo e no espaço.

Mesmo com sistemáticas representações midiáticas que reforçam o imaginário social da
população negra como objeto subalterno e não humanizado, a resiliência negra se apresenta. O
entendimento de resiliência empregado aqui está relacionado à capacidade de regeneração da
população negra frente aos constantes ataques de racismo, sejam estes velados ou diretos.
Segundo Luciene Dias (2011, p. 29):

A origem do conceito está fortemente relacionada às noções de sucesso e de capacidade
de adaptação às normas sociais. [...] Do latim resiliens significa saltar para trás, voltar,
ser impelido, recuar, encolher-se, romper; do inglês resilient remete à ideia de
elasticidade e capacidade rápida de recuperação.

Nesse sentido, lançamos mão do conceito, para refletir sobre o resgate da memória
ancestral para garantir a sobrevivência nos contextos que ameaçam constantemente a vida.
Entendemos que os espaços de enunciação negados à população negra, tem sua hegemonia
abalada, ao passo que insurgem discursos contra-hegemônicos. A ação cidadã no processo
comunicativo propiciou acesso a novas fontes de informação e a ampliação de canais e de novos
emissores garantindo a participação democrática dos cidadãos e o protagonismo das classes
subalternizadas, além de contestar o oligopólio dos meios de comunicação de massa (PERUZZO,
2007).
Essa tensão no campo enunciativo apresenta a dimensão dos conflitos de gênero, classe e
raça, e dos lugares da hegemonia e da subalternidade. Também se apresenta reveladora da
subjetividade pela compreensão dos fenômenos de comunicação contemporânea que retratam
novas formações discursivas que modificam padrões de sociabilidade (SODRÉ, 2006). Essas
formas discursivas modificam a capacidade de resiliência a partir da retomada cultural e dos
elementos afro-diaspóricos que criam estratégias de reconstrução da identidade cultural (HALL,
2009).
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Nessa perspectiva da resiliência, os dispositivos de mediação deixam de ser simples meios
de alienação das massas e passam a fazer sentido dentro de um contexto que transforma de dentro
o sentido do trabalho e da vida social dos populares a partir do hegemônico (MARTÍNBARBERO, 1997).
Uma dessas possibilidades de emancipação dos sujeitos subalternizados se dá a partir dos
atos de fala, que ocorrem por meio da construção de narrativas literárias. Habermas (1990, p. 67)
ao apreender a Teoria dos Atos de Fala, desenvolvida por John Austin, infere que: “ao
realizarmos uma ação de fala, dizemos também o que fazemos. Esse sentido performativo de uma
ação de fala só é captado por um ouvinte potencial que assume o enfoque de uma segunda pessoa
abandonando a perspectiva do observador adotando a do participante”.
Essa comunicação oferece a possibilidade dos sujeitos existirem de forma afirmativa
alcançando assim outros sujeitos que partilham do mesmo contexto e possuem vivências
semelhantes. O ato de comunicar, dessa forma, torna os sujeitos “agentes influentes,
influenciadores de outros, do seu ambiente físico e de si próprios, agentes determinantes, que têm
opção no andamento das coisas” (BERLO, 1991, p. 12).
O cenário de construção dessas narrativas, muitas vezes, são os lugares não
institucionalizados: becos, vielas e favelas, que servem de palco para a manifestação da palavra.
É na periferia que surgem as rimas e poesias que circulam nos saraus e slams. São as batalhas de
poesia falada7, que surgem obras literárias com produção independente e de baixo custo, como
edições cartoneras e fanzines.
Tais iniciativas criam um espaço de produção do conhecimento orientado pela vivência
tecendo uma crítica à exclusão epistemológica gerada pelos espaços formais de escolarização.
Crítica que se fortalece no ambiente de marginalização, mas que alcança também outros
contextos através dos meios de comunicação em massa, como a rima do rapper Criolo (2010),
quando este afirma que “os saraus tiveram que invadir os botecos. Pois biblioteca não era lugar
de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio. E uma gente que se acha assim muito sabida8”.
7

Slam vem do inglês “to slam”, que significa “fechar ou bater com força e barulho” – uma porta, por exemplo – e
possui também o sentido de “torneio, competição”. O slam de poesia tem suas origens nos Estados Unidos. Ele foi
lançado nos anos 1980, em Chicago e tem influência do movimento hip-hop, manifestação cultural de rua nascida
nos guetos nova-iorquinos no princípio dos anos 1970, o Slam chega ao Brasil nos anos 2000 com maior
concentração de batalhas na periferia de São Paulo (KUNZ, 2016).
8

Trecho da música “Cálice” interpretada pelo rapper Criolo que faz uma releitura da composição de Chico Buarque
e Gilberto Gil de 1973.
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Essa manifestação também pode ser entendida a partir dos estudos teóricos que
compreendem a manifestação dos sujeitos subalternizados no contexto da comunicação de massa.
São versos e rimas carregados de histórias vivenciadas no cotidiano que abordam
discussões presentes no campo das relações sociais, como: conflitos socioeconômicos, de gênero,
raça/etnia, que também interferem no campo dos afetos. Diante deste panorama, alcança o
processo de educar pelo ato de comunicar criando laços através de um quadro compartilhado de
referências (SODRÉ, 2006). Na busca pela sobrevivência física, cultural e epistemológica, a
literatura negra em seu potencial criativo e teórico-crítico, surge como uma possibilidade de
afirmação identitária e de reconstrução da identidade negra.

1.4 Impressos e Mercado Editorial

A palavra escrita ganha prestígio dentro da concepção de um modelo europeu de
conhecimento em detrimento da palavra oral. Então a população negra, em sua maioria, é
impossibilitada de registrar a sua própria história e isso se dá pela exclusão dos processos de
letramento vigentes. Submetidas a outra língua, que desvaloriza sua cosmologia, perde também o
lugar original, o lugar de produção de sua palavra (MOYSÉS, 1994). Portanto, a produção da
literatura negra assume a oralidade na construção das narrativas e faz referência ao processo
histórico dos africanos no Brasil.
As pesquisas em torno da história da escrita apontam a evolução a partir da pictografia,
escrita mnemônica, fonética, ideográfica, alterando o suporte para os tabletes cuneiformes,
avançando para os hieróglifos até chegar ao alfabeto também modificando os suportes, dos
papiros para os pergaminhos (MARTINS, 2002). Com o surgimento da imprensa, impulsionada
por Gutenberg no século XV, houve uma substituição das práticas artesanais e manuais passando
para um processo de aceleração da produção de materiais impressos, sobretudo dos livros
impressos no formato que conhecemos hoje.
Esta evolução mecanizada possibilitou o aumento da circulação de textos, entretanto os
meios de produção pertenciam às classes dominantes. Materiais como os livros impressos
circulavam entre as elites. Mesmo com o surgimento das bibliotecas, que ainda se configuram
inacessíveis a grande parte da população, “[...] houve, para um dado local e um dado momento, a
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posse desigual do livro, a hierarquia das bibliotecas, de acordo com escalas de contrastes
macroscópicos, entre dominantes e dominados, as elites e o povo” (SOUZA, 2005, p. 15).
Não só os meios de produção estavam de posse das elites, como também os discursos
proferidos. No Brasil, tanto na literatura quanto nos jornais, desde o pós-abolição tiveram
posicionamentos, por vezes ambíguos, sobre a manutenção das hierarquias sociais, colocando o
público leitor em dúvida e até mesmo compadecido da situação dos ex-senhores de escravos.

O Diário da Bahia em 1888 sensibilizou os leitores comentando o quadro tristíssimo que
a abolição causara. Segundo o periódico, depois de consumada a “grande obra
humanitária”, se podia ouvir “os gritos aterrorizadores d’aqueles [os senhores] que
passaram a ser vítimas”, que “arrancando os cabelos”, “correndo loucos pela estrada”,
cometiam os maiores desatinos por se verem sem seus recursos “para conservar a honra
e o pudor das famílias” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 120).

A literatura brasileira, por sua vez, também resultou de processos impositivos “como
instrumento colonizador, destinado a impor e manter a ordem política e social estabelecida pela
Metrópole, através inclusive das classes dominantes locais” (CANDIDO, 1999, p. 13).
Do ponto de vista histórico, “podemos compreender a era das manifestações literárias, do
século XVI ao meio do século XVIII” (CANDIDO, 1999, p. 14). Na narrativa da literatura
brasileira desse período, também conhecido como Barroco destaca-se o poeta Gregório de Matos.
Através da sua obra “transparece a irregularidade do mundo brasileiro de então, com a sociedade
onde o branco brutalizava o índio e o negro, as autoridades prevaricavam, os clérigos pecavam a
valer e a virtude parecia às vezes uma farsa difícil de representar” (CANDIDO, 1999, p. 25).
O contexto da escravidão na Bahia, lança, por uma fina ironia, um olhar depreciativo
sobre o africano escravizado, sendo representado como objeto do senhor de escravos, sem valores
morais, passivo e dócil:

Quais são os seus doces objetos? ............................................................... Pretos.
Tem outros bens mais maciços? ............................................................ Mestiços.
Quais destes lhe são mais gratos? .......................................................... Mulatos.
Dou ao demo os insensatos,
Dou ao demo a gente asnal,
Que estima por cabedal
Pretos, mestiços, mulatos9.

9

MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 42.
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Os discursos veiculados transmitiam apenas os valores e o olhar de uma cultura elitizada
do homem branco que via a pessoa negra como serviçal e subalterna e não como sujeito no
processo de construção da nossa sociedade e agente de sua própria história. “Entre ser o negro
que se humilha e não é obediente e o negro dos anúncios dos jornais, o escravo percebe que os
espaços da escrita não lhe são só interditos, mas são ainda mais refratários à sua presença”
(MOYSÉS, 1994, p. 58).
O acesso aos livros e às bibliotecas, bem como a produção e publicação pelas camadas
populares ainda na atualidade não se mostram democraticamente acessíveis. Entretanto,
observamos diversas iniciativas populares que não se curvam ao mercado editorial e criam
alternativas de publicizar seus escritos.
O surgimento dos Cadernos Negros fundou “a tradição da população afrodescendente de
criar seus próprios meios de comunicação como sucedeu na década de 1930, com o aparecimento
dos jornais da Imprensa Negra10” (ALVES, 2010, p. 53). A produção literária negra e engajada
tem seu marco a partir dos movimentos sociais e de intelectuais negros e negras da década de 60
no Brasil com o lançamento dos Cadernos Negros (SOUZA; LIMA, 2006). Segundo Antônio
(2005, p. 13), “a série é o principal veículo no Brasil de produção literária referenciada na cultura
e herança de matriz africana, provém de um processo de seleção que inclui leitores, críticos e
protagonistas, escritores e poetas negros”.
A partir desse momento, a escritura negra assume um caráter coletivo e deixa de estar
isolada no panorama da literatura brasileira (ALVES, 2010). O que não significa que isso tenha
alterado alguma configuração do mercado editorial. Este, por muitas vezes, desvaloriza a
produção intelectual negra, fator que pode ser apontado como um dos motivos para a menor
presença da literatura negra em estantes de bibliotecas e livrarias ocasionando a invisibilidade na
representatividade da população negra.
Passados séculos de história, o escritor Allan da Rosa, no ensaio-manifesto de 2016
intitulado “A findar o racismo das festas literárias”, apresenta a expressão "apartheid editorial
brasileiro" para dizer dos processos de exclusão no campo editorial, da falta de representatividade

10

Há uma intensificação da Imprensa negra no século XX, entretanto a pesquisadora Ana Flávia Magalhães Pinto
(2006) em sua dissertação de mestrado intitulada “De pele escura e tinta preta: a imprensa negra no século XIX
(1833-1899)” ressalta os jornais: “O Mulato” de 1833, no início do século 19 no Rio de Janeiro e o jornal “Homem
de Cor”. No Recife, o periódico “O Homem”, na segunda metade do século 19. Em São Paulo, os jornais “A Pátria”
e “O Progresso”. Em Porto Alegre o jornal “Exemplo” (1982 – 1930).
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negra na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), mas também sobre a existência da
mobilização negra:
os editores, escritoras, leitores e arte-educadores negros há mais de 100 anos realizam
encontros e edições às custas da própria merreca, ira e graça, invisibilizados ou
caricaturados no apartheid editorial brasileiro. Letra preta adentre logo o tabuleiro e
nisso nada há de favor. Areje a literatura contemporânea dessa mesmice... a que adora
poças e fiapos ou chiqueza e françuá, se na sustança de boas lembranças da mesada. A
que se fala de negro lhe dota de essência deslumbrante, pavorosa ou secundária (ROSA,
2016, n.p).

Ainda na linha das representações, Dalcastagnè (2012) afirma que reconhecer-se e
reconhecer o outro na literatura e nas demais representações artísticas faz parte do processo de
legitimação das identidades. Entretanto, no estudo realizado pela pesquisadora que consistiu no
levantamento de 258 romances, publicados entre 1990 e 2004 pelas principais editoras
brasileiras11, constatou-se a ausência de autoria negra, bem como de personagens negras nas
obras.
O perfil do escritor brasileiro é homem e branco. De acordo com a pesquisa, 94% dos
autores brasileiros são brancos e 73% são homens. Essa predominância se reflete diretamente nos
temas de suas obras. Os personagens das obras analisadas são homens (62%) e heterossexuais
(81%). Já os personagens negros, são somente 8% do total – e raramente são centrais para a obra
(6% dos protagonistas e 3% dos narradores). A principal ocupação das personagens brancas são
donas de casa, artistas, escritoras, escritores e estudantes, enquanto as personagens negras são
bandidos/contraventores, escravos, personagens atribuídos principalmente aos homens negros e
empregada doméstica e escrava, direcionados às mulheres negras.
A “casa editorial”, expressão utilizada por Dalcastagnè (2012, p. 150), pode ser entendida
como “fiadora da validade das obras que publica, num jogo de benefícios mútuos, autores e obras
transferem capital simbólico para a editora que os publica, mas também recebem o prestígio que
ela já acumulou”. Dessa forma, a legitimidade das obras, bem como de escritores e escritoras é
estabelecida pelas editoras e de acordo com a pesquisa apresentada, quem tem prestígio nesse
mercado são do sexo masculino, brancos e de classe média.

11

Companhia das Letras, Record e Rocco são as editoras centrais para a ficção brasileira do período.
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Uma das alternativas para que haja outras representações para contrapor a hegemonia
branca é a gestão das próprias agências. O conceito de “agência” é central na discussão sobre
afrocentricidade, pois implica na articulação de diversos tipos de recursos em função da
promoção da diversidade, além de colocar as etnias africanas como protagonistas de sua trajetória
histórica. Em linhas gerais, [...] é a capacidade de dispor de recursos psicológicos e culturais
necessários para o avanço da liberdade humana (ASANTE, 2009, p. 94). Recursos intelectuais e
políticos dispostos na redefinição dos papéis sociais, onde o negro torna-se sujeito e protagonista
nos diversos processos de produção de conhecimento. Nesse sentido, pontuamos algumas
editoras centrais para a divulgação de obras de autoria negra: Mazza, Ogum’s, Malê e Figura de
Linguagem.
Mazza Edições (1981)12, editora localizada em Belo Horizonte/MG, fundada por Maria
Mazarello Rodrigues, professora, escritora e editora, tem como princípio lutar contra o racismo
por meio de livros que discutem as questões étnico-raciais , tema até então ausente nos currículos
escolares. Condição que só foi alterada a partir da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino
sobre História e Cultura Afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas e
privadas. A fundadora da editora conta que: “depois de 2003, todas as grandes editoras abriram
um selo negro. Agora, você imagina de 1981 a 2003, como era. A gente pastava. Eu entrava na
escola pelas portas do fundo para tentar vender material13”. A editora Mazza, fundada por uma
mulher negra, abriu caminho para que outras editoras fossem fundadas por mulheres negras e
homens negros.
Ogum’s (2014)14, editora localizada em Salvador/BA, fundada por Mel Adún e Guellwaar
Adún. Conforme consta no site da editora, a Ogum´s nasce da falta. Da falta que sentimos ao
entrar numa livraria de médio ou grande porte e não encontrar talentos como Conceição Evaristo,
Oswaldo de Camargo, Geny Guimarães, José Carlos Limeiras e tantxs15 outrxs que, há muito, se
dedicam à arte e o exercício da escrita; ao desafio da linguagem. Nasce para contribuir com a
interdição ao epistemicídio; impedir que sejamos apagadxs do mapa das letras. Negras e negros
brasileiros que escrevem há muito tempo. Não somos somente uma editora baiana, nordestina,
negra e brasileira, somos inegavelmente diaspóricos. A Editora Ogum´s nasce tendo como
12

Informações extraídas do site da editora Mazza Edições: <http://www.mazzaedicoes.com.br/>.
Entrevista cedida ao jornal “O tempo” em fevereiro de 2016. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/mazzaquero-morrer-lutando-pelo-meu-povo/>. Acesso em: 10 fev. 2018.
14
Informações extraídas do site da editora Ogum’s: <http://www.editoraogums.com>.
15
Preservamos o uso do “x” conforme consta do original.
13
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missão, publicar prioritariamente escritoras negras e escritores negros do Brasil e diáspora
africana. Mel Adún afirma que:

a literatura negra brasileira, feita por escritores e escritoras negras, traz a perspectiva
social, ética e estética das nossas vivências; tridimensionaliza a personagem negra.
Além disso, afirma a expressão literária não enclausura 56% da população brasileira, os
autodeclarados pretos ou pardos, em estereótipos como o malandro, o marginal, ou, no
caso das mulheres negras, da hipersexualização 16.

Malê (2016)17, editora localizada no Rio de Janeiro/RJ que busca colaborar com a
ampliação da diversidade do mercado editorial brasileiro, publicando autores com o objetivo de
garantir-lhes visibilidade e assessoramento. A Malê delimita sua linha editorial na publicação de
textos literários em língua portuguesa, de autores brasileiros, africanos e da diáspora, nos gêneros
conto, poesia, romance, crônica, ensaio, crítica textual e roteiro.
Vagner Amaro, Bibliotecário e Jornalista, um dos fundadores da editora, afirma: “percebi
que há um desinteresse do mercado editorial pelos negros que fazem uma literatura de resistência,
ou de combate, ou uma “contraliteratura”, usando nos seus textos temas como o racismo na
perspectiva do negro”18. Sobre a cadeia do mercado editorial, complementa que: “primeiro, os
autores negros não entram em todas as editoras. Nas pequenas editoras, o problema é a
distribuição. Além do alcance, muitos desses autores não são convidados para os grandes eventos
de literatura, que são possibilidades de divulgação”.
Figura de Linguagem (2018)19, editora localizada em Porto Alegre/RS, fundada pela
jornalista Fernanda Bastos e pelo professor Luiz Mauricio Azevedo. Publica obras das áreas de
comunicação, literatura, filosofia, sociologia, crítica literária, psicanálise e teatro. Possui uma
política interna de cotas para pessoas brancas, priorizando a publicação de pessoas negras.

Assim, a cada cinco autores negros publicados viabilizaremos a edição de uma obra
produzida por um autor oriundo dos seguintes grupos: grupo 1 - Indivíduos autodeclarados brancos; grupo 2 - indivíduos auto-declarados heterossexuais e indivíduos
com renda familiar superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

16

Entrevista cedida ao jornal “Carta Capital” em dezembro de 2017.
Disponível em:
<https://www.cartacapital.com.br/cultura/escritores-negros-buscam-espaco-em-mercado-dominado-por-brancos>.
Acesso em: 10 fev. 2018.
17
Informações extraídas do site da editora Malê: < https://www.editoramale.com/>.
18
Entrevista cedida ao jornal “O tempo” em abril de 2017. Disponível em: <https://www.editoramale.com/singlepost/2017/04/08/Literatura-e-representatividade>
19
Informações extraídas do site da editora Figura de Linguagem: <https://editorafiguradelinguagem.com>.
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Luiz Mauricio Azevedo em entrevista20 acrescenta que: “O mercado editorial vive uma
crise não só econômica, mas também de identidade. As pessoas querem ter uma relação mais
completa com o livro e isso inclui as pessoas negras e as pessoas marginalizadas”. Fernanda
Bastos afirma que:
a população negra tem um histórico vasto e importante de auto publicação, movimentos
como o coletivo quilombhoje, por exemplo, contribuiu para revelar entre outras pessoas:
Cuti, Conceição Evaristo e Lia Vieira, a população sempre se serviu desses espaços e fez
essas publicações chamando atenção para sua própria existência.

As editoras mencionadas têm posicionamento comum ao afirmarem a necessidade de
construção de um cenário literário representativo no que se refere a trajetória da população negra
no Brasil. A intenção é inscrever uma narrativa outra, sobre a história da sociedade brasileira que
difere da história do negro contada pelo branco. A perspectiva que se quer é protagonizada e
configura-se em uma história de auto-representação e afirmação.
O livro enquanto mídia impressa, embora tenha bases em uma cultura hegemônica, é
ressignificado pelas classes populares, “nem toda assimilação do hegemônico pelo subalterno é
signo de submissão, assim como a mera recusa não é de resistência” (MARTÍN-BARBERO,
1997, p. 107). Acreditamos que o contato com a leitura e a escrita representativa tem o potencial
de despertar a consciência social, pois existe uma interlocução entre quem escreve, a narrativa
proferida e quem acessa o texto.
A entrada de pessoas negras no mercado editorial configura-se como a tomada do
protagonismo na produção, elaboração e distribuição das obras literárias produzidas por
escritoras e escritores, negras e negros. A elaboração dessa agência impulsiona a criação e o
fortalecimento de discursos com perspectiva de “interpretação e explicação dos fenômenos do
ponto de vista dos africanos como sujeitos, em vez de vítimas ou objetos” (ASANTE, 2016, p.
13).
Importante destacar que as editoras mencionadas estão localizadas fora do eixo Rio-São
Paulo. Ampliando a possibilidade de inserção e visibilidade de autorias e obras locais, como
também auxilia na democratização do acesso ao livro. A “reivindicação da agência na

20

Entrevista cedida à “Rádio da Universidade” em novembro de 2018. Disponível em:
<https://www.ufrgs.br/estacaodoslivros/a-editora-figura-de-linguagem-e-tema-na-conversa-entre-luiz-mauricioazevedo-e-fernanda-bastos/>. Acesso em: 28 dez. 2018.
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localização, no espaço, na orientação e na perspectiva” (ASANTE, 2016, p. 11), nos conduz para
a efetivação da Ação Comunicativa.
Há um engajamento por parte de pesquisadoras (es) acadêmicas (os), ao passo que nos
debruçamos em analisar o ponto de vista da produção científica africana e diaspórica, assim como
há um compromisso na concepção, produção e promoção da literatura negra. Para Evaristo (2010,
p. 136) “há um comprometimento entre o fazer literário do escritor e essa experiência pessoal,
singular, única, ele se faz enunciar, enunciando essa vivência negra, marcando ideologicamente o
seu espaço, a sua presença, a sua escolha por uma fala afirmativa”.
A criação de espaços de fala e escuta, ampliam as possibilidades de questionar e
transformar contextos, “linguagem e realidade se prendem dinamicamente” (FREIRE, 1994, p.
11), completude para se alcançar a humanidade das relações sociais e coletivas à medida que as
identidades são construídas afirmativamente.

~

O IMPACTO DA ESCRAVIDAO
NO DIREITO A CIDADANIA
`

NO MEIO DO CAMINHO:
DESLIZANTES ÁGUAS
.

Ao Drumond, com licença, pois sei das pedras
e também das águas das Gerais

Da advertência de Carlos
faço moucos meus ouvidos
e sigo com lágrimas-águas
contornando a tamanha
extensão da pedra.
E tantas são as deslizantes águas
E são tantas as águas deslizantes
E deslizantes são as tantas águas
E águas, as deslizantes, são tantas
que nas bordas da áspera rocha,
encontro um escorregadio
limo-caminho. Tenho passagem.
Sigo com a senhora das Águas Serenas,
a Senhora dos Prantos Profundos.
Sigo os passos, passo a passo
e fundo outro caminho.
Sigo os passos.
Passo a passo.
Sigo e passo.
As águas passam,
e as pedras ﬁcam…

38

2 O IMPACTO DA ESCRAVIDÃO NO DIREITO À CIDADANIA

Este capítulo apresenta o conceito de cidadania no Brasil com base na efetivação dos
deveres e dos direitos civis, políticos e sociais considerando a escravidão como o fator histórico
que altera o entendimento e a efetivação dessa cidadania. O objetivo é realizar uma reflexão
sobre a condição da população negra no período pré-abolição e as interferências desse período
nas relações sociais e raciais estabelecidas na atualidade, salientando a condição da mulher negra,
cuja experiência é atravessada também pelas relações de gênero e classe.
Com o avanço das discussões propostas neste capítulo, é possível perceber que, as elites
brancas, alicerçadas pelo poder do Estado e das forças policiais, garantiram a manutenção das
hierarquias sociais, por meio de discursos que racializaram e desumanizaram a população negra.
Sendo assim, no que tange o entendimento da cidadania, embora tenhamos leis que asseguram
direitos iguais para todos os cidadãos e cidadãs, estas são ineficazes, pois os impedimentos estão
circunscritos no campo das relações sociais.
Na conceituação de cidadania, dialogamos a partir da contribuição das autoras Adela
Cortina (2005), Maria de Lourdes Manzini-Covre (1991) e do autor Norberto Luiz Guarinello
(2003), que apontam na mesma direção ao afirmarem que a natureza histórica da cidadania no
Brasil apresenta-se dentro do fenômeno denominado Estado-nação e, nesse contexto, a
legitimidade do Estado é conferida pelo cumprimento dos direitos e deveres do cidadão. Sendo
assim, a efetivação dessa legitimidade se dá pelo sentido de pertencimento do cidadão a este
Estado-nação e da construção de uma identidade nacional, fatores complexos para uma sociedade
composta, em sua maioria, por africanos. Essas variáveis serão discutidas a partir da construção
simbólica das identidades culturais afro-diaspóricas apontadas por Stuart Hall (2009).
A reflexão central parte da indagação sobre a construção do cidadão brasileiro
considerando a escravidão como fator histórico que impacta nesse entendimento. Essa discussão
sustenta-se nas pesquisas realizadas pelas autoras Wlamyra de Albuquerque (2009), Celia Maria
Marinho de Azevedo (1987), e do autor José Murilo de Carvalho (2015). A leitura dessas
referências nos direciona ao entendimento de que as leis não garantiram a efetivação da cidadania
ao passo que inúmeras estratégias de manutenção das hierarquias de poder da elite escravocrata
foram utilizadas mantendo a população negra em condições de subalternidade.
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Ampliando o entendimento de cidadania e considerando as intersecções de gênero, raça e
classe, trazemos a discussão da condição da mulher negra na atualidade pelo olhar das
pesquisadoras Angela Davis (2016), Rita Laura Segato (2012), Sueli Carneiro (2003) e Luiza
Bairros (2005) As autoras nos habilitam a inferir que sexismo, racismo e condições
socioeconômicas desiguais enfrentadas pelas mulheres negras têm origem no período colonial, e
culminam na continuidade histórica da objetificação das mulheres negras perpetuando
desigualdades que impactam no acesso a direitos.

2.1 Quem tem direito à cidadania no Brasil?

Discriminação e preconceito racial enfrentados pela população negra hoje são decorrentes
de um passado colonial escravocrata. Fazer essa afirmação é considerar que algo deu errado para
homens negros e mulheres negras no pós-abolição, já que a promessa era de trabalho livre e
direitos iguais para todos, entretanto a condição social da população negra no Brasil, de
escravizada, passou a ser marginalizada.
O exercício reflexivo de pensar a cidadania na contemporaneidade como um direito
assegurado de forma igualitária para todo o sujeito social, por vezes nos leva ao esquecimento ou
até mesmo a negação de um passado histórico alicerçado no mito da democracia racial. Essa falsa
democracia mascara as condições desiguais das relações sociais construídas no período colonial,
onde o sujeito social é representado pelo colonizador europeu e o objeto colonizado é o africano
escravizado.
Será a partir do período pré-abolição que vamos construir uma narrativa sobre cidadania
considerando as relações de poder exercidas em função de fatores de gênero, raça e classe que
impactam na experiência social vivida por homens negros e mulheres negras na atualidade.
O conceito de cidadania, ao longo da história da humanidade, varia conforme espaço e
tempo. O entendimento que temos sobre cidadania na contemporaneidade tem inspiração na
antiguidade clássica ocidental, entretanto não é compreensível pensarmos em continuidade do
mundo antigo, mas sim distinguir os processos históricos e compreender que se tratam de
“sociedades distintas, nas quais pertencimento, participação e direitos têm sentidos diferentes”
(GUARINELLO, 2003, p. 29).
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A natureza histórica da cidadania no Brasil apresenta-se dentro do fenômeno denominado
Estado-nação, no qual o “Estado” refere-se a centralização do poder como forma de organização
política, enquanto a “nação” pode ser entendida como “uma comunidade marcada por uma raiz
comum, com uma linguagem, uma cultura e uma história comuns” (CORTINA, 2005, p. 46).
Nesse âmbito os cidadãos, no cumprimento dos seus direitos e deveres, conferem legitimidade ao
Estado.
A formação do Estado-nação condicionou a construção da cidadania e por consequência
a relação de pertencimento dos cidadãos e cidadãs. O exercício da cidadania pode ser
compreendido pelo acesso igualitário aos direitos civis, políticos e sociais, conforme nos diz
Manzini-Covre (1991, p. 09): “todos os homens são iguais ainda que perante a lei, sem
discriminação de raça, credo ou cor. A todos cabe o domínio sobre seu corpo e sua vida, o acesso
a um salário condizente para promover a própria vida, o direito à educação, à saúde, à habitação
[...] poder expressar-se livremente, militar em partidos políticos e sindicatos”.
A pergunta que orienta essa escrita: “Quem tem direito à cidadania no Brasil?” parte da
reconstrução de espaço e tempo: Brasil, período pré-abolição, onde a noção de cidadania foi
forjada para usufruto de uma elite branca escravocrata que construiu suas bases econômicas,
culturais e sociais pela exploração do conhecimento e da mão de obra africana. Os africanos
escravizados eram destituídos de qualquer direito que pudessem aproximá-los a acessar algum
tipo de cidadania. Essa organização social do período colonial reverbera na atualidade e nesse
percurso histórico cabe a reflexão sobre o processo de construção da cidadania e quem é
considerado cidadão e exerce esse direito.
Os fluxos migratórios de povos que deixam ou são retirados de seus países de origem para
(sobre)viverem em outros países, também podem ser compreendidos como processos diaspóricos.
A diáspora negra no Brasil foi um fenômeno histórico que acarretou na escravização de povos
africanos. Essa imigração forçada ocasionou uma série de interações entre povos de diferentes
culturas, costumes, idiomas, vivências e referências, e nesse processo de interação criaram-se
relações conflituosas de poder de uma cultura sobre a outra (HALL, 2009).
A chegada de africanos escravizados no Brasil, embora utilizada como ferramenta de
enriquecimento das elites brasileiras, é pouco discutida como um ato desumano dos europeus
para com os africanos e muito bem contextualizada nos discursos que enaltecem a meritocracia
branca e a submissão e o fracasso negro.
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A escravidão foi o acontecimento histórico mais negativo para a construção da cidadania,
“os escravos não tinham direitos, por isso não eram considerados cidadãos. Os senhores de
escravos não faziam cumprir a cidadania, pelo contrário, lucravam com a escravidão e a
exploração”. Com essa afirmação de Carvalho (2015, p. 27), podemos inferir que, a partir da
exploração dos africanos, as elites se legitimaram enquanto cidadãs. O trabalho não remunerado
exercido pelos africanos durante a escravidão gerou o capital que garantiu o acesso aos direitos
civis, políticos e sociais para os escravocratas.
O regime de trabalho escravo no período colonial se deu através da utilização de diversas
estratégias para desumanizar a pessoa africana no Brasil. “Não tinham os direitos civis básicos à
integridade física (podiam ser espancados), à liberdade e, em casos extremos, à própria vida, já
que a lei os considerava propriedade do senhor, equiparando-os a animais” (CARVALHO, 2015,
p. 21).
Dominação e subalternização foram exercidas pela retirada forçada dos povos africanos
do seu território de origem e o trabalho forçado nos canaviais, fazendas de algodão e café,
acompanhados de açoite, violência moral e sexual. Como aponta Angela Davis (2016, p. 20), “o
estupro era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do
feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras”.
Os escravocratas, por sua vez, “absorviam parte da função do Estado, detinham o
controle, votavam e eram votados. O voto era restrito (mulheres, escravos, trabalhadores com
renda inferior a 100 mil réis e analfabetos) não tinham direito ao voto” (CARVALHO, 2015, p.
27), os escravos não participavam da vida social na condição de humanos, eram apenas mão de
obra escrava a serviço do enriquecimento dos senhores de escravos.
Qualquer possibilidade de emancipação não só da condição de escravo, mas também de
modelo civilizatório do período colonial foi sistematicamente proibida ou direcionada para os
interesses das elites escravocratas. A tentativa de apagamento das referências africanas, tidas
como incivilizadas e perigosas para a ordem e os costumes das elites (ALBUQUERQUE, 2009),
ocorreu dentre outras formas pela catequização jesuítica, proibição dos cultos religiosos de matriz
africana e das práticas corporais e musicais como a dança, capoeira, carnaval, bem como a
imposição da língua portuguesa e a supressão das línguas africanas.
Conforme destaca Regina Pinto (1987, p. 13): “os escravos eram absolutamente excluídos
da escola, mesmo de instrução primária [...] os escravos e leprosos eram proibidos de
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frequentarem as escolas”. Corroboram com essa afirmativa, Romão e Carvalho (2003, p. 66)
ressaltando que no ano de 1835 ficou estabelecida a proibição da frequência dos escravos às
escolas de acordo com a Resolução Imperial nº. 382 artigo 35 de 1º de julho de 1854, que
determinava: “Os professores receberão por seus discípulos todos os indivíduos, que, para
aprenderem primeiras letras, forem apresentando-lhes, exceto os cativos e os afetados de
moléstias contagiosas”.
O impedimento para acessar a escola foi um fator que contribuiu sobremaneira para a
promoção da desigualdade racial e social. A escolarização da pessoa negra começou a ser
apresentada no parlamento como uma dimensão fundamental, para integrá-la à sociedade
organizada com base no trabalho livre apenas na década de 1960 (MOYSÉS, 1994). Entretanto,
com a intenção de formar uma população para um trabalho pacífico e excedente, gerando lucros
para o mercado.
Segundo Azevedo (1987, p. 133): “a expressão “direito ao trabalho” encobria intenções
nada lisonjeiras, isto é, transformar uma multidão de pobres em uma fileira de proletários,
amarrados irremediavelmente ao dever do trabalho para os ricos proprietários, porque o teriam
internalizado a tal ponto de acreditar nisto como um direito”.
A visão e a postura das elites a respeito da população negra no Brasil não tinham
intenções de garantir o acesso aos direitos na condição de cidadão e assegurar melhores
condições de vida e integração social, até mesmo o “modelo de abolicionismo precisaria envidar
todos os esforços para manter o poder da grande propriedade, ou, mais precisamente, o poder do
capital e da propriedade privada” (AZEVEDO, 1987, p. 89).
O Brasil, um dos últimos países a abolir a escravidão, não o fez se não por motivos
econômicos. A intervenção da Inglaterra em toda a América Latina “teve por intuito organizar
uma nova forma de dominação do mundo, a capitalista. Liberando os mercados da América
Latina que passaram a comprar produtos manufaturados diretamente da Inglaterra sem a
mediação de Portugal e a remuneração do trabalho, pondo fim à escravidão” (MANZINICOVRE, 1991, p. 57).
O marco legal da abolição por meio da assinatura da Lei Áurea em 1888, por vezes
encobre o protagonismo dos africanos escravizados que lutaram não só pela liberdade através de
revoltas, fugas e a própria compra da alforria, como também pela ressocialização. A partir da
articulação de organizações quilombolas, do movimento da sociedade civil e do movimento
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negro, lutaram para a melhoria das condições de vida, já que o Estado brasileiro posicionou-se
legalmente contra a escolarização de todos os africanos libertos.
Sem a escravidão, houve um declínio de toda uma política de domínio longamente
estabelecida, entre senhor e escravo. Assim, o medo do caos social se disseminava. E nessa
conjuntura, Albuquerque (2009) aponta para o processo de racialização da visão de mundo do
universo dominante ao final do século XIX não apenas pela influência do ideário racista europeu
fortalecido pelas teorias eugenistas, mas também como uma tentativa de reorganização das
hierarquias a partir do declínio da escravidão.
Em Salvador, local de maior contingente populacional negro hoje e também no período da
abolição da escravatura, observamos novas hierarquias se estabelecendo de modo que a liberdade
da população negra começou a ser tratada como ameaça à segurança pública e as famílias
brancas.
Os “abusos de liberdade”, ocasionados pelo 13 de maio, embora previsíveis e naturais,
também eram perigosos por expor a fragilidade da polícia diante de uma multidão
insubordinada. Denominados de vadios no vocabulário policial, os que traduziram
liberdade por mobilidade e autonomia foram alvos da desconfiança das autoridades
(ALBUQUERQUE, 2009, p. 107).

O “medo branco21” resultou em diversas medidas de cerceamento da liberdade de ir e vir,
das práticas religiosas e culturais da população negra e o encarceramento para negar cidadania e
reprimir as tentativas de emancipação africana no pós-abolição. “Na perspectiva dos políticos
conservadores e dos proprietários, a polícia deveria ser capaz de empreender uma política de
coerção e vigilância dos limites da cidadania da população de cor” (ALBUQUERQUE, 2009, p.
111). Arranjo vigente na atualidade, onde a posição social dos senhores de escravos se mantém
como classe dominante e garante a manutenção de seus privilégios à medida que detêm poder nas
esferas públicas e privadas. Os privilégios da elite branca são encarados como direito legítimo e
natural.
A população negra é subjugada pelas forças auxiliares do governo (Polícia Militar) ou
por seguranças particulares, contratados por empresas ou pessoas físicas, que quase
sempre a tomam por “marginal” e como uma ameaça natural ao patrimônio, à vida e à
manutenção do status quo das classes economicamente dominantes (FERREIRA, 2004,
p. 20).
21

Expressão utilizada por Celia Maria Marinho de Azevedo na obra “Onda negra, medo branco: o negro no
imaginário das elites século XIX” e utilizada nesse texto para demonstrar que o medo branco estaria relacionado à
perda da ordem social imposta pelas elites aparadas pelo Estado e polícia, mas, sobretudo pela perda dos privilégios
mantidos pela exploração de mão de obra escrava.
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A imprensa, através do seu aparato simbólico, serviu de auxílio para reforçar a condição
de cidadão aos ex-senhores de escravos. Wlamyra de Albuquerque (2009, p. 122) apresenta o
seguinte texto de celebração da abolição publicado pelo Jornal Independente, de circulação no
Recôncavo Baiano: “Risque-se do dicionário e nunca mais se profira a palavra escravo.
Conserve-se a palavra senhor, porque não havendo a palavra escravo, não podem os vindouros ter
ideia dessas relações absurdas”. Embora por lei a escravidão tenha sido abolida e todos os
escravizados devessem ser libertos, havia uma lacuna a respeito dos direitos civis da população
negra, em contrapartida, a afirmação das classes dominantes.
Nesse sentido, Wlamyra Albuquerque ao investigar a cidadania negra no Brasil no
período da abolição na obra de “O Jogo da Dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil”
(2009), aponta para o entendimento de que com a abolição da escravatura os direitos civis não
foram assegurados para os africanos escravizados. A expropriação do corpo negro e sua
comercialização como produto, mais do que mão-de-obra, instauraram o sistema capitalista como
um sistema moderno de exploração (MIGNOLO, 2008). Esse modelo manteve a população
negra, empobrecida devido à escravidão e em condições de trabalho análogas a ela.
Em decorrência disso, a cidadania negra pode ser entendida como a criação de um modelo
de cidadania para a população negra considerando o processo histórico da escravidão no Brasil. A
cidadania negra, então, se contrapõe ao modelo vigente de cidadania que assegura a uma parcela
da população direitos civis, políticos e sociais gerando a manutenção das hierarquias sociais e dos
privilégios das classes dominantes.
Ainda sobre o protagonismo da imprensa no que se refere à cobertura e representação da
população negra, Van Dijk (2008, p. 21) afirma que:

reportagens de jornais racistas ou tendenciosas, editoriais e artigos de opinião não
apenas emergem espontaneamente conforme as ideologias étnicas dos jornalistas
(brancos), mas também dentro de um complexo contexto de elaboração e programação
de notícias diárias. Além disso, como a maioria dos líderes jornalistas não faz parte dos
grupos minoritários mostram pouco interesse ou motivação em desafiar e corrigir essas
reportagens e opiniões tendenciosas. Nesse sentido, por causa de seu papel na mídia das
elites, tanto jornais como TVs acabam contribuindo a seu modo para a representação
discursiva do racismo na sociedade.

Não só através de articulação política, mas também de estratégias discursivas, as elites
garantiam a continuidade das hierarquias e nesse contexto, polícia e imprensa contribuíram a seu
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modo para a racialização da repressão. A não humanização da população negra e a vitimização
dos escravocratas ocorreu de tal maneira nos anos da escravidão, que ex-senhores de escravos
chegaram a pedir indenização pelos danos causados devido à falta de mão de obra escrava,
(ALBUQUERQUE, 2009) enquanto que para os negros, nenhuma política de integração social
foi estabelecida.
Essa migração forçada impactou diretamente nas relações socioculturais entre o Brasil e o
continente africano. O etnocentrismo, ou seja, a imposição de uma visão de mundo orientada pela
experiência europeia, e sua suposta superioridade, sobretudo nas relações de poder relacionadas à
língua, escrita, escolarização e identidade cultural se potencializaram na medida em que produziu
o etnocídio Africano. Por meio de sobreposição e esvaziamento cultural, dificultam a existência
africana por meio de seu próprio sistema de valores que implica na supressão da identidade
cultural e étnica.
A não implementação de uma cidadania negra, no Brasil, obedece, no início, a um medo
da perda do controle e ordem pública, e do poder das elites que mais tarde se transformou em
racismo. O fim da escravidão, embora seja considerado um avanço para os direitos humanos, não
garantiu a inserção social dos africanos escravizados. A falta de legislação e de políticas de
integração iniciou um processo de alijamento da etnia, com relação aos direitos de uma forma
geral, e da cidadania, mais particularmente, perpetrando as bases do histórico processo de
desigualdades sociais e étnicas de nossa nação (SILVA; ROSEMBERG, 2008).
Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços da
luta para fazer valer os direitos do cidadão (MANZINI-COVRE, 1991), sendo assim, ascender à
cidadania, em um país cuja formação se deu mediante a escravização dos povos africanos,
depende da tomada de consciência dos privilégios e direitos adquiridos historicamente por uma
parcela da população que se beneficiou do sistema escravocrata. À população negra racialmente
discriminada, cabe o enfrentamento político constante por meio da conscientização, participação
e mobilização social para a garantia da retomada dos direitos.
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2.2 Luta negra para a construção cidadã

Opressão e exploração decorrentes do período colonial reverberam no contexto pósabolição de forma bastante perversa. O sistema de dominação que admitia uma única condição
dos povos africanos estarem no Brasil, como escravos, hoje, se mantém através do “racismo,
sexismo, exploração de classe e o imperialismo” (HOOKS, 2013, p. 42). Nações hegemônicas
procuram ampliar e manter controle e influência política e econômica sobre povos enfraquecidos
em decorrência do período colonial. Nesse contexto há imposição de um modelo social
conservador e patriarcal reforçando padrões raciais e de gênero orientados por uma visão de
mundo estritamente eurocêntrica. Os direitos políticos não assegurados às mulheres e à população
negra impactam em um cenário não representativo que elege homens brancos como
interlocutores privilegiados que servem aos interesses da colonização e a eficácia de seu controle
(SEGATO, 2012).
A negação de direitos que conferem liberdade, autonomia e acesso a condições de vida
igualitária reverberam no não sentimento de pertencimento a essa configuração social e também
no entendimento das identidades, não havendo relação de igualdade nessas trocas, e sim
dependência e subordinação sustentadas no colonialismo (HALL, 2009). Sendo essas relações de
trocas desiguais, a população negra cria estratégias de (re)construção da identidade cultural, pois
não há a possibilidade de retorno à terra de origem. A identidade cultural foi furtada por atos
históricos e foi atravessada por uma cultura dominante que atuou com imposições de um modelo
de hierarquização social.
Até o momento dessa escrita, refletimos a partir de duas categorias: africanos
escravizados e elite branca dominante, configuração que se manteve até a abolição e dessa forma,
tanto homens negros quanto mulheres negras não eram considerados cidadãos perante a lei.
Entretanto, nos interessa pensar as intersecções de gênero, classe e raça, que possibilitam
compreender a construção da identidade das mulheres negras a partir da experiência social e
histórica “de ser negro (vivida através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça)”
(BAIRROS, 1995, p. 459).
Olhar a experiência das mulheres negras levando em consideração suas especificidades
“transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos
assumam, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos
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particulares subjacentes na luta de cada grupo particular” (CARNEIRO, 2003, p. 119). Gênero e
raça têm sido utilizados como sistemas de relações sociais que classificam de forma hierárquica
indivíduos e grupos sociais. As relações de Gênero, dentre os seus diversos usos e apropriações,
podem ser entendidas como uma das possibilidades primeiras de dar sentido às relações de poder
(SCOTT, 1995).
Até hoje, no Brasil, essas relações são oriundas da ideologia de democracia racial, que
pode ser compreendida como a inexistência de conflito racial. Tal ideia disseminada, por pessoas
com influência nos diversos setores da sociedade que estavam dispostos a discutir a
nacionalidade a partir de questões biológicas e sociais (GONÇALVES, 2010).
Todavia, tal ideologia começou a ser questionada após o resultado das pesquisas
realizadas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
por volta da década de 1950, que confirmaram a existência do preconceito racial no Brasil
(MAIO, 2000).
O preconceito racial configura-se como uma prática social de subordinação de uma raça a
partir da atribuição de características negativas e pejorativas para validar outra raça considerada
superior dentro de um conjunto de valores. No Brasil, esses valores estão alicerçados nos padrões
estéticos e culturais do homem branco colonizador.
De acordo com Sueli Carneiro (2011, p. 01), “o que poderia ser considerado como história
ou reminiscências do período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire
novos contornos e funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém intactas
as relações de gênero segundo a cor ou a raça”.
As mulheres negras tem sua identidade construída desde o período colonial. Na condição
de escravizadas, não tinham direitos civis, políticos e sociais, embalavam e amamentavam os
filhos dos senhores de escravo na casa-grande, desempenhavam trabalhos braçais e também
sexuais.

A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela conveniência: quando era
lucrativo explorá-las como se fossem homens, eram vistas como desprovidas de gênero;
mas, quando podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modos cabíveis apenas às
mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de fêmeas (DAVIS, 2016,
p. 19).
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O racismo e sexismo aos quais estão submetidas as mulheres negras, desde o período
escravocrata, operam estratégias de desumanização que partem da construção de estereótipos que
desvalorizam sua experiência social, cultural e estética, perpetuando desigualdades que criam
barreiras no acesso a direitos e oportunidades.
A luta contra a desigualdade de gênero não ocorre da mesma maneira em todas as
relações entre mulheres e homens. Ou seja, não se pode colocar no mesmo patamar a realidade
das mulheres brancas e mulheres negras, uma vez que as mulheres negras têm como desafio
superar a “tripla discriminação”22 que se configura nas desigualdades de gênero, raça e classe
social. Essas condições às quais as mulheres negras estavam subordinadas reverberam na
atualidade. Embora as mulheres negras sejam 25% da população brasileira ainda encontram-se à
margem em diferentes esferas.
Em relação ao mercado de trabalho, podemos observar uma continuidade histórica e um
deslocamento do trabalho não pago da escrava (ama-de-leite) para o trabalho não pago das
empregadas domésticas (babá) (SEGATO, 2006), mulheres negras recebem os piores salários, em
relação à população branca, independente da função exercida. Dados sobre a escolaridade23
mostram que, em 2009, 9,9% das mulheres negras entre 18 e 24 anos cursaram ensino superior, já
as mulheres brancas da mesma idade, no mesmo período, representaram 23,8% das matriculadas.
Mulheres negras também são as que mais sofrem violência24: entre 2003 e 2013, os casos de
homicídio envolvendo mulheres negras cresceram 54,2%, no mesmo período, enquanto a taxa de
homicídio envolvendo mulheres brancas caiu 9,8%.
Opressão e exploração sofridas pelas mulheres negras também estão presentes no campo
afetivo, 52,89% das mulheres solteiras no Brasil são negras. Sabemos que o matrimônio não é
sinônimo de afetividade, mas temos de considerar que esse dado é expressivo ao retomarmos o
lugar da mulher negra na escravidão. A capacidade reprodutiva das escravas passou a ser
valorizada como instrumento de garantia da ampliação da força de trabalho. Estas eram vistas
como “reprodutoras” e não como mães (DAVIS, 2016, p. 19).
Até no ato da amamentação dos filhos das mulheres brancas das elites escravocratas
tiveram seus corpos taxados como impuros. No pós-abolição foram consideradas “escravas
22
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cheias de vícios e desmoralizadas pelo cativeiro, comportamentos não condizentes com os
interesses da pátria e da família” (AZEVEDO, 1987, p. 57). O racismo forjou na população negra
um sentimento de inferioridade, gerando um processo de negação e não expressão de sentimentos
e emoções como garantia de sobrevivência.
Os meios de comunicação em massa transmitem os valores de uma cultura elitizada subrepresentando e estereotipando as mulheres negras, excluindo-as do processo de transformação
social. A perpetuação desses estigmas na mídia impede que as diversidades étnico-culturais e de
gênero se efetivem.
Nesse sentido, as mulheres negras se organizam de diferentes formas em prol da equidade
racial e de gênero e pela garantia de direitos. O período da redemocratização, compreendido no
início da década de 80, intensificou a criação e o fortalecimento das ONGs de mulheres. A
atuação de mulheres no movimento negro fomentou discussões sobre o sexismo pautando o lugar
que a mulher quer ocupar, e não mais aquele imposto pela sociedade patriarcalista. O movimento
de mulheres negras se mostra decisivo para dar voz e visibilidade às questões que acometem as
mulheres negras junto à sociedade civil e à democratização do Estado no campo das políticas
públicas.
Uma possível estratégia de combate à tripla opressão, pensando nas estruturas de raça,
classe e gênero, consiste na valorização da experiência de mulheres negras em contextos
diversos, e sempre a partir da realidade em que estão inseridas. Assim, em uma possível retomada
da cidadania é fundamental a abertura de caminhos discursivos que considerem as percepções e
necessidades de absolutamente todas as mulheres, e não somente as brancas de classe média
(BAIRROS, 1995).
A reivindicação de espaços de fala confere às mulheres negras um lugar de sujeito da sua
própria história. Criando “espaços de reconhecimento e relacionamentos entre si, a luta pela autoidentificação das mulheres negras gera um diálogo entre ação e pensamento, essas trocas de
pensamento podem alterar condutas” (JABARDO, 2012, p. 37). Nesse âmbito, retomar o
entendimento de que a cidadania não é estanque, pelo contrário, está em constante atualização,
aponta para a importância dos embates cotidianos de enfrentamento a estruturas sociais racistas e
sexistas para a construção de uma cidadania que contemple homens negros e mulheres negras.
Contextualizar os processos históricos e as relações hierárquicas construídas na sociedade,
via de regra, desvelam conflitos sociais que enfrentamos cotidianamente. O processo reflexivo
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sobre essas relações é de suma importância para encontrar a origem das mazelas sociais e
também para encontrar novos caminhos emancipatórios.
É comum que determinados fatos históricos sejam esquecidos quando o tema ao qual se
deseja abordar nos parece contemporâneo, como o debate sobre cidadania, que embora tenha
raízes na antiguidade, é frequentemente discutido nos mais diversos âmbitos. O tema está nas
mídias, nas campanhas políticas, nas propagandas governamentais, em contextos públicos e
privados. Circulam em diversos veículos que a cidadania é para usufruto de todo e qualquer
cidadão, a palavra cidadania ganhou muitos usos, entretanto, seu conceito apresenta-se como algo
abstrato.
Mas afinal, se o entendimento de cidadania está atrelado ao exercício dos direitos civis,
políticos e sociais, nos coube problematizar em qual contexto histórico-social esse discurso se
fortaleceu e de que cidadania estamos ouvindo falar. Na busca de respostas para a condição atual
da população negra, no que se refere ao acesso à cidadania, a proposta dessa escrita foi de
remontar o período pré-abolição, que compreende uma organização social brasileira com bases
no trabalho escravo realizado por africanos e o processo de racialização ao qual foram
acometidos, de africanos escravos para negros libertos.
Lançar o olhar para essa trajetória histórica foi uma estratégia indispensável para
questionar o discurso já consolidado de uma cidadania representativa. Quanto mais foram
reveladas as condições da população negra no Brasil, mais difícil foi afirmar que todos, negros e
brancos, compartilham direitos e deveres. Não podemos concluir que existe cidadania para a
população negra se esta ainda é condicionada a viver em uma sociedade racista que mantém seus
privilégios nos moldes da exploração moderna do sistema capitalista.
Em decorrência do passado colonial os direitos relativos à cidadania negra ainda hoje são
negados, mesmo tendo sido firmados legalmente. As hierarquias raciais, sociais e de gênero se
mantém dificultando a inserção social da população negra em diversos âmbitos.
A tentativa de apagamento das referências negras e a construção de estereótipos que
objetificam homens negros e mulheres negras são um agravante que impedem, inclusive, o
exercício do direito de ir e vir, sendo considerados indivíduos que colocam em risco a ordem
pública.
Nesse cenário, as barreiras construídas pelas articulações hegemônicas na manutenção dos
seus lugares de poder, dificultam a inserção de outras narrativas. O Estado garante cidadania e as
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regalias das classes historicamente privilegiadas, afinal, são essas classes que formam
representativamente o Estado.
Entretanto, consideramos que a tomada de consciência dos processos históricos, e o
reconhecimento da matriz africana, nos direciona à ressignificar a existência afro-diaspórica,
trazendo à tona a memória de um povo livre. E nessa condição de sujeito social é passível de
manifestar-se pela garantia de direitos e alcançar uma cidadania negra auto-construída e autogerida condizente com sua trajetória.
Defendemos que um dos espaços possíveis de enunciação para a auto-representação do
sujeito marginalizado é a escrita engajada. É da população negra que emergem falas construídas a
partir de uma memória coletiva, vivida e experienciada, que há o rompimento do silenciamento
imposto pelas esferas de poder.

discursos insubmissos

´
na diaspora

DE MÃE
O cuidado de minha poesia
aprendi foi de mãe,
mulher de pôr reparo nas coisas,
e de assuntar a vida.
A brandura de minha fala
na violência de meus ditos
ganhei de mãe, mulher prenhe de dizeres,
fecundados na boca do mundo.
Foi de mãe todo o meu tesouro,
veio dela todo o meu ganho
mulher sapiência, yabá,
do fogo tirava água
do pranto criava consolo.
Foi de mãe esse meio riso
dado para esconder
alegria inteira
e essa fé desconﬁada,
pois, quando se anda descalço,
cada dedo olha a estrada.
Foi mãe que me descegou
para os cantos milagreiros da vida
apontando-me o fogo disfarçado
em cinzas e a agulha do
tempo movendo no palheiro.
Foi mãe que me fez sentir as ﬂores
amassadas debaixo das pedras;
os corpos vazios rente às calçadas
e me ensinou, insisto, foi ela,
a fazer da palavra artifício
arte e ofício do meu canto,
da minha fala.
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3 DISCURSOS INSUBMISSOS NA DIÁSPORA

A partir das reflexões teóricas apresentadas, podemos traçar uma trajetória percorrida
pelos africanos no Brasil. Inúmeras foram as estratégias de resistência e insubmissão frente à
subalternização imposta desde o período colonial.
Não só o controle dos corpos, mas também das práticas que favoreciam o encontro com a
coletividade e a disseminação das línguas africanas. A mescla de falantes de línguas distintas, a
perda dos nomes próprios e o batismo com pronomes lusitanos, também foram utilizados para
evitar a articulação e fuga africana.
Outro fator que influencia no quadro atual dos negros no Brasil está no posicionamento
explícito do Estado contra a escolarização dos africanos, assim, ficando a cargo dos próprios
africanos. A busca por melhores condições de vida e a ressocialização do negro pela ascensão
social, econômico, cultural e educacional teve influência do movimento de libertação da África.
O processo de negação da identidade cultural africana e o apagamento da mesma
ocorreram no pós-abolição, através do poder simbólico exercido pela religião, educação, meios
de comunicação e política. Assim, a comunicação tem papel central na construção de estereótipos
ainda hoje cristalizados no imaginário coletivo que acarretam na invisibilidade e subjetividade da
população negra, reforçando estereótipos negativos.
Sendo assim, acreditamos que a criação de espaços democráticos, conforme sugere
Spivak (2010), reconfigura a capacidade de fala do subalterno. A tomada da fala e da escrita,
pelos descendentes africanos aponta como um ato de comunicação possível para inserir novas
narrativas e por consequência reorienta a localização de grupos subalternizados.
O entendimento de diáspora, de acordo com Hall (2009), se dá a partir de processos
migratórios de povos que deixam ou são retirados de seus países de origem para (sobre)viverem
em outros países. Confere, portanto, uma interação entre povos de diferentes culturas, costumes,
idiomas, vivências e referências. Nesse processo de interação criam-se relações conflituosas de
poder de uma cultura sobre a outra, não havendo relação de igualdade nessas trocas, e sim
dependência e subordinação do povo subjugado.
Essa imigração forçada teve consequência direta nas relações socioculturais entre o Brasil
e o Continente Africano. O etnocentrismo, representado por uma suposta superioridade do
europeu, impactou, sobretudo nas relações de poder, forjada pela escolarização da língua,
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sobretudo da escrita. Essa sobreposição de valores se potencializou na medida em que produziu o
etnocídio Africano. Essa imposição cultural acarretou no impedimento da existência africana por
meio de sua identidade cultural e étnica.

O Brasil foi o principal importador de escravizados africanos oriundos da África Central.
Durante o período em que este comércio era legal entre África e Brasil, foram
importados entre 3,5 e 3,6 milhões de escravos originários da África Ocidental e da parte
ocidental da África Central. Estudos de David Eltis (1995) e Joseph Miller (1992)
sugerem que mais da metade dos escravizados – 15 mil por ano até 1790 – que
alcançaram a região sudeste do Brasil, entre 1595 e início de 1800, procedia da parte
ocidental da África Central (HEYWOOD, 2008, p. 19).

A exclusão da ciência produzida pela população negra se dá por uma estrutura
institucional racista que reproduz os valores eurocêntricos provocando um epistemicídio, ou seja,
o assassinato do conhecimento. O epistemicídio é um dos instrumentos utilizados pela
colonialidade para a manutenção da dominação racial, que retira a legitimidade de outras formas
de produção de conhecimento e promove a negação da população negra na condição de sujeito da
produção de saber (CARNEIRO, 2005).
Estima-se que esse processo diaspórico trouxe mais de “300 línguas africanas, essas
comunidades praticaram coloquialmente falares mandinga, jeje, nagô-queto, quicongo,
quimbundo, umbundo etc” (BONVIVI; PETTER, 1998, p. 73 apud CARBONI; MAESTRI,
2012, p. 23), que aqui no Brasil sofreram a interferência da “língua geral” formada a partir da
língua tupi-guarani, utilizada para a comunicação entre nativos, jesuítas e colonos.
Segundo Carboni e Maestri (2012, p. 20), “a gramatização da língua geral, ou seja, o
processo de aquisição de instrumentos metalinguísticos, fundamentalmente pelo uso da gramática
e do dicionário, se deu através da sintetização de alguns falares Tupis pelos jesuítas no século
16”. Entretanto, os portugueses reprimiram fortemente não só as línguas africanas como também
a língua geral, como estratégia para manter o domínio cultural, ideológico, religioso e linguístico.
Segundo Carboni e Maestri (2012, p. 19), “a homogeneização linguística realizada pelos
jesuítas, por meio da gramatização da “língua geral”, cancelava tendencialmente a diversidade e a
riqueza étnica e linguística nativa”, pois, conforme corrobora Orlandi (2009, p. 215) “os
missionários disciplinaram o tupi sob o modelo do latim, a fim de instalar seu poder de controle
sobre os índios e seu poder de negociação com o governo português”.
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Dando um salto histórico para o século XIX com a independência do Brasil e a
proclamação da República, o Estado desempenha papel fundamental na criação de uma
identidade nacional, Orlandi (2009, p. 217) aponta que:

A unidade do Estado se materializa em várias instâncias institucionais, entre as quais a
construção de uma unidade da língua, de um saber sobre ela e os meios de seu ensino
(criação de escolas e seus programas) que ocupa um lugar primordial. Como objeto
histórico e instrumento linguístico disponível para a sociedade brasileira, a gramática é,
assim, um lugar de construção e de representação dessa unidade e dessa identidade
(Língua/Nação/Estado) brasileira, através do conhecimento.

Já no pós-abolição, conforme Carboni e Maestri (2012, p. 36), “em 1897, fundava-se a
Academia Brasileira de Letras que tem, entre seus objetivos, o disciplinar e policiar a língua
escrita e falada na nação, defendendo o padrão culto como única forma correta de comunicação
nacional”. Esse padrão culto, ensinado apenas nas escolas, que por sua vez, eram restritas a
camadas específicas da população, configurou-se como um capital cultural de pequena circulação
e de pouco acesso.
É importante destacar que, por mais que tenham ocorrido diversas estratégias de
supressão total das línguas faladas por africanos e indígenas, e a tentativa de implementar uma
língua pura, o português de Portugal falhou.
“O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além de
ausência de certas consoantes (como o l ou o r, por exemplo), apontam para um aspecto pouco
explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente como um todo”
(GONZALEZ, 1988, p. 70). O “Pretoguês”, como conceitua Lélia Gonzalez, nada mais é do que
a marca da africanização do português falado no Brasil.
A presença da língua bantu na escrita literária de Conceição Evaristo, por exemplo,
configura-se também como possibilidade de construção e fortalecimento de uma identidade
africana, sobretudo de positivação da negritude. “Essa negritude, não exatamente a mesma que
surge com a acentuada politização dos movimentos negros mais recentes, socializa-se por meio
da umbanda, do congo” (VOGT; FRY, 1996, p. 232).
As relações conflitantes em decorrência do estabelecimento de uma língua oficial, em
certa medida, marginalizaram africanos e indígenas. É o caso do racismo religioso, da proibição
da prática da capoeira, manifestações que garantem a sobrevivência das línguas africanas.
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Além da linguagem, segundo Lélia Gonzalez (1988, p. 70) “as músicas, as danças, os
sistemas de crenças etc. são encobertos pelo véu ideológico do branqueamento, é recalcado por
classificações eurocêntricas do tipo “cultura popular”, “folclore nacional” etc, que minimizam a
importância da contribuição negra”.
Para Carboni e Maestri (2012, p. 40) “a incorporação efetiva dos segmentos populares à
cidadania significaria uma universalização do ensino e um respeito à cultura popular que poriam
fim ao próprio conceito de língua padrão”. Podemos perceber que a postura do Estado frente a
esses grupos, não era para integrá-los nacionalmente garantindo o acesso à cidadania de forma
igualitária, mas sim de atender aos interesses das classes dominantes.
Entender as relações de poder para o estabelecimento de uma língua, em um país que se
constituiu com bases na exploração e escravidão de dois povos, aponta para um quadro muito
mais amplo de criação de fronteiras sociais garantindo o privilégio para as elites.
Mesmo sobmetidas à constantes represálias, registros afirmam a existência de
organizações quilombolas, religiosas, clube de lazer cooperativo, escola de samba, órgãos
culturais, imprensa mesmo durante a escravidão (ALBUQUERQUE, 2009). Essas instituições
sociais atuaram em diversos níveis de organizações na luta pela melhoria educacional, mas
também no processo de ressocialização do negro.
Também nas regiões norte e sul dos Estados Unidos da América havia escolas, até mesmo
clandestinas, direcionadas à educação do povo negro, sendo que estas funcionaram mesmo sob
ameaça de gangues racistas (DAVIS, 2016). Ainda de acordo com Angela Davis (2016, p. 112),
“as pessoas negras que recebiam instrução acadêmica inevitavelmente associavam o
conhecimento à batalha coletiva de seu povo por liberdade”.
No Brasil, registros indicam a criação de escolas por líderes quilombolas. Segundo
Regina Pinto (1987, p. 13): No quilombo da fazenda Lagoa-amarela, no Maranhão, seu líder, o
negro Cosme “estabeleceu uma escola de ler e escrever”. Em Bragança também tiveram registros
de uma escola para africanos, essas informações comprovam a existência de africanos
alfabetizados.
Destacamos aqui, a contribuição da Frente Negra Brasileira (1931) que,

[...] se constituiu em um movimento reivindicatório que visava consolidar e difundir
uma consciência própria e autônoma da situação racial brasileira, desenvolver na
população negra tendências que a organizasse como uma ‘minoria racial integrada’ e
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desencadear comportamentos que acelerassem a integração do negro à sociedade de
classes (PINTO, 1987, p. 09).

Há uma criação simultânea de organizações que atuam em prol da ascensão social,
econômica, cultural e educacional do negro que, influenciadas pelo movimento de libertação da
África, procuram reavivar a consciência negra e os valores africanos. Salientamos também a
criação do Teatro Experimental do Negro (TEN), ressaltando Abdias Nascimento, também
fundador, em 1968, do Museu de Arte Negra. Segundo Antônio (2005, p. 17):

O TEN foi responsável pela discussão e inclusão dos negros nos palcos brasileiros. Os
nomes de Abdias Nascimento, Ruth de Souza e Eduardo Silva são referências
desbravadas pela ação cênica do TEN. Além, de formar a primeira geração de atores e
atrizes negros, o TEN editou, na década de 50, a revista Quilombo e por fim, em 1961,
na área da dramaturgia, lançou a antologia Dramas para negros e prólogos para brancos,
até o momento, única no mercado editorial brasileiro.

Dentro desse contexto de constantes transformações sociais, além do (TEN), temos
também o surgimento dos Cadernos Negros, publicações que deram visibilidade à escrita
comprometida com as relações étnico-raciais promovidas por escritores (as) negros (as).
Constatamos que o processo diaspórico conferiu relações de acesso e trocas desiguais,
entretanto, as minorias étnicas criam estratégias de reconstrução da identidade cultural, pois não
há a possibilidade de retorno à terra de origem, a identidade cultural de fato foi furtada devido a
acontecimentos históricos e foi atravessada por uma cultura dominante que atuou com
imposições e hierarquização cultural. A linguagem enquanto um produto social se constitui a
partir de disputas sistemáticas,

[...] a linguagem popular seria o simples meio de comunicação da gente humilde, na
maioria analfabeta. Caberia à língua escrita, superior produto de intercomunicação, fruto
da seleção e escolha das pessoas mais finas e mais cultas da sociedade luso-brasileira, na
época em que apenas uma pequena parte dos brasileiros manejava efetivamente a língua
escrita. (CARBONI; MAESTRI, 2012, p. 39).

Evidenciamos a língua escrita como importante ferramenta de ascensão social a qual a
população negra não tinha o acesso legitimado, criando estratégias próprias, ao longo da história,
para adquirir tal conhecimento. “Hoje, como ontem, o padrão culto, gramatizado e sacralizado
constitui o único aceito e praticado pelos meios transmissores e socializadores do conhecimento escola, literatura, meios de comunicação etc.” (CARBONI; MAESTRI, 2012, p. 42).
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Essa constatação, não por acaso se perpetua reafirmando os espaços de poder, embora o
percurso histórico tenha apresentado indicadores de acesso via políticas de ações afirmativas,
reivindicadas pelo movimento negro e por diversos segmentos da sociedade civil, as instituições
educacionais, entretanto, foram criadas por uma elite branca e para uma elite branca. Esse fato
nos revela outra agravante no que tange o acesso à escolarização do negro no Brasil, pois até a
atualidade não acessamos uma educação plural que se sustente e que assuma a história e a cultura
africana e indígena, mas sim, uma educação que reafirma os valores culturais hegemônicos.
Todo o processo de afirmação de identidade branca, parte do controle dos meios sociais,
econômicos e culturais das classes dominantes. “Ainda que o racismo seja frequentemente
reduzido à ideologia racista, ele é aqui entendido como um complexo sistema social de
dominação, fundamentado étnica ou racialmente, e sua consequente desigualdade” (VAN DIJK,
2008, p. 134).
Dessa forma, a manutenção dos espaços de poder passa pela construção negativa das
minorias, sendo assim, todos os símbolos, valores e crenças pertencentes à história e cultura da
população afro-diaspórica são hierarquicamente inferiorizados tendo seus significados deturpados
e estereotipados. Em contrapartida, os elementos da cultura e história eurocêntrica são
valorizados, alcançando o status da evolução da civilização, contrários ao “primitivismo” das
etnias africanas. Assim, os padrões branco-europeus se sobressaem tornando-se o ideário também
da população negra.
Entretanto, este processo de negação da identidade cultural originária não se dá através do
poder da coerção e da imposição utilizados durante o período da escravidão, mas sim pelo poder
simbólico exercido pela religião, educação, meios de comunicação e política. Para Thompson
(2013, p. 42), “poder simbólico se refere à capacidade de intervir no curso dos acontecimentos,
de influenciar as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de
formas simbólicas”.
Para tanto, observamos que a televisão brasileira exerce um papel importante na
reprodução de ideologias racistas ao passo que perpetua a construção de estereótipos ainda hoje
cristalizados no imaginário coletivo. Joel Zito Araújo, cineasta e pesquisador com a produção do
documentário “A negação do Brasil” (2000) constrói um panorama sobre as personagens
representadas nas telenovelas brasileiras. De modo geral, nas novelas de época, a única história
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possível a ser contada é sobre a escravidão, dessa forma o homem negro na teledramaturgia
ocupa posições de subalternidade através da representação de personagens, escravos e jagunços.
Para as mulheres, as representações possíveis são de hipersexualização das personagens
escravas. Nas novelas contemporâneas, os homens negros compõem três grupos possíveis, grupo
1: malandro, favelado e ladrão. Grupo 2: trabalhadores em cargos subservientes, como: guardacostas, motorista, ajudantes, garçons, esses configuram-se leais e fiéis aos patrões e por fim o
grupo 3: os poucos negros letrados de classe média que raramente aparecem, amenizam o
processo da escravidão, não questionam as opressões sofridas em decorrência do racismo, não
são personagens centrais nas narrativas, assim não apresentam passado, história de vida e de
família, afastados das suas origens étnico-raciais, com frequência, apresentam-se como a única
personagem negra presente no núcleo branco.
Para as mulheres, o leque de representações não se difere da subalternidade. As mulheres
mais velhas são domésticas, submissas e dedicadas, cuidam da casa e dos filhos da prole branca.
Há também a representação da mulher barraqueira, geralmente as personagens tem o tom de pele
mais escuro, já as mulheres negras mais claras, são vistas como objetos sexuais, “safadas e
fogosas”.
O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA), Instituto de
Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), apresenta
um estudo que aponta a baixa participação da população negra nas novelas da TV Globo, nos
últimos 20 anos, no período compreendido entre 1995 e 201425. Em linhas gerais, o estudo aponta
que, nas 162 telenovelas brasileiras que foram ao ar pela TV Globo entre 1984 e 2014, 91,3% dos
seus personagens centrais foram representados por atores e atrizes brancos. A população negra
encontra-se substantivamente sub-representada, pois corresponde a apenas 8,6% dos atores e
atrizes dos elencos. O estudo identifica ainda que há um grupo de novelas que apresentaram,
exclusivamente, personagens centrais brancos, apenas 10 novelas apresentaram mais de 20% do
seu elenco principal composto por atores e atrizes classificadas como pretos ou pardos. O estudo
ainda revela que apenas 8% dos protagonistas foram interpretados por atores negros.

25

O estudo intitulado Televisão em Cores? Raça e sexo nas telenovelas “Globais” (1984-2014) está disponível em:
http://gemaa.iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2015/12/images_publicacoes_TpD_TpD10_Gemaa.pdf
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Não nos resta dúvidas que tais sub-representações acarretam a invisibilidade da
subjetividade da população negra, reforçando estereótipos negativos, conforme aponta Thompson
(2013).
Conforme já explanado, essas representações se perpetuam desde o período colonial e
estão presentes em diversas instâncias de poder e configuram-se como estratégia de manutenção
desses lugares.
Ao abordarmos o poder simbólico pelo viés da construção discursiva das narrativas
literárias, partimos do princípio, ou seja, dos primeiros escritos registrados com a Carta de Pero
Vaz de Caminha e o Diário de Navegação de Pero Lopes e Sousa, datados em 1.500. O conteúdo
da carta trata dos primeiros contatos com as comunidades indígenas, o contexto ambiental da
fauna e flora nacional, mas também explicitam a declaração da superioridade da cultura do
europeu ao subjugar a cultura local.
Segundo Van Dijk (2008), a depreciação do exogrupo é em si uma prática preconceituosa,
as ressalvas possuem uma auto-apresentação positiva (favoritismo intragrupal) e de outroapresentação negativa (depreciação dos exogrupos). No que se refere a história da literatura
brasileira, para Candido ( 1999, p. 13): “[...] é em grande parte a história de uma imposição
cultural que foi aos poucos gerando expressão literária diferente, embora em correlação estreita
com os centros civilizadores da Europa”.
É com essa prática de escrita que se dá a representação da personagem negra na
construção das narrativas literárias brasileiras desde a sua concepção.

A literatura serviu para celebrar e inculcar os valores cristãos e a concepção
metropolitana de vida social, consolidando não apenas a presença de Deus e do Rei, mas
o monopólio da língua. Com isso, desqualificou e proscreveu possíveis fermentos locais
de divergência, como os idiomas, crenças e costumes dos povos indígenas, e depois os
dos escravos africanos. Em suma, desqualificou a possibilidade de expressão e visão-demundo dos povos subjugados (CANDIDO, 1999, p. 13).

No Romantismo, temos a representação do negro como serviçal e subserviente, presente
na obra de Aluísio de Azevedo. A mulher negra, a partir dos processos de apagamento e
silenciamento, nega sua negritude e é representada como objeto sexual. Em Escrava Isaura,
romance escrito por Bernardo Guimarães é apresentada a figura da escrava enquanto membro da
nobreza “[...] que vence por força de seu branqueamento, embora a custo de muito sacrifício e
humilhação aceita a submissão” (PROENÇA FILHO, 2004, p. 162). Até mesmo em Castro
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Alves, considerado “poeta dos escravos” e a favor da abolição, em sua escrita, retrata visão
idealizadora do fim da escravidão, pois espera que os próprios escravistas libertem os africanos
escravizados, quando na verdade esse processo ocorre mediante revoltas e fugas.
Diante desse panorama, podemos afirmar que as bases da literatura nacional perpetuam os
valores de uma cultura elitizada, eurocêntrica que constrói um olhar e uma representação
objetificada e desumanizada das personagens negras e não como sujeito das transformações e
detentores de sua própria história, cultura e valores.
Para Dalcastagnè (2012, p. 48), “se o representante, no sentido político da palavra,
assume a função de porta voz - é aquele que fala em nome de outros na esfera pública -, o escritor
faz outros, suas criaturas, ganharem voz por meio de sua obra”, ou seja, se temos uma produção
literária predominantemente masculina e branca, teremos esses valores legitimados socialmente e
ainda de acordo com Spivak (2010) o ato de apropriar-se da capacidade de fala do outro reproduz
estruturas de poder e opressão.

3.1 A escrita negra no contexto da literatura contemporânea

A discussão deste capítulo contextualiza social e historicamente os movimentos que
marcam a escrita negra afirmativa, a percepção dessa produção literária como campo da literatura
contemporânea se encerra com a apresentação da obra Becos da Memória (2017), e a trajetória
literária da autora Conceição Evaristo.
A literatura negra indica uma forte ligação com a produção da literatura contemporânea,
que se caracteriza sobretudo por movimento de ruptura de limites entre o documental e o
ficcional, argumentação embasada a partir das discussões propostas por Beatriz Resende (2008),
o encontro entre os tempos e as gerações, abordados por Giorgio Agamben (2009) e os
entrecruzamentos de meios e a interdisciplinaridade, características marcantes dessa produção, a
partir das argumentações de Florencia Garramuño (2012; 2014).
Como aporte para discorrer sobre as vozes marginais e periféricas, utilizamos a obra de
Érica Nascimento (2009) e Ana Lúcia Silva Souza (2011). Por fim, para contextualizar a
literatura negra, entendida como escrita protagonizada e tematizada pelo engajamento nas
questões étnico-raciais utilizaremos as discussões propostas por Miriam Alves (2010).
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Sabemos que a categorização da literatura negra inserida como uma vertente da literatura
contemporânea é passível de questionamentos, pois se trata de um reconhecimento tardio da
produção literária negra.
Em entrevista, a escritora Conceição Evaristo (2018a, n.p), expõe o seguinte
questionamento:

Que regras são essas da sociedade brasileira para vermos uma mulher virar um expoente
no campo da literatura só aos 71 anos? Enquanto você vê outras expoentes na literatura
que às vezes são meninas com idade para serem minha neta, mas como vêm de um grupo
social diferenciado do meu, são mais jovens, são brancas, têm sua competência logo
revelada? Por que a minha competência está sendo tão tardiamente reconhecida? (...) É
preciso questionar essas regras e dinâmicas sociais, culturais e econômicas que tornam
tudo muito mais difícil para as pessoas negras.

A emergência da atualidade em abordar temáticas sociais, como as questões raciais e de
gênero que estavam nas periferias das discussões ganham o centro, mas elas nunca deixaram de
ser pautadas pelos sujeitos subalternizados em seus contextos periféricos.
Essa aparente democratização dos espaços de fala pode ser entendida como uma
estratégia daqueles que, via de regra, monopolizaram a produção literária. Dessa maneira, elegem
um ou dois escritores que serão a personificação da multiplicidade de vozes, a exceção eleita para
contemplar e representar a gama de escritoras e escritores que permanecem no anonimato.
A escritora Carolina Maria de Jesus, a título de exemplo, teve seu primeiro diário,
“Quarto de Despejo”, publicado em 1960. O fervor da sua obra se deu pelo fato da escritora ser
mulher negra e favelada falando de dentro do seu próprio contexto, marcando o que podemos
intitular como a escrita de si.
Passado o ineditismo de uma mulher negra e favelada como escritora, Carolina Maria de
Jesus faleceu na pobreza. Entretanto a perenidade de sua imagem aparece estampada em
camisetas e bolsas, acadêmicos e intelectuais se dedicam no estudo de sua obra. Essa
invisibilidade, como sabemos, não está restrita ao campo literário, segundo Dalcastagnè (2012, p.
18), “as classes populares possuem menor capacidade de acesso a todas as esferas de produção
discursiva: estão sub-representadas no parlamento (e na política como um todo), na mídia, no
ambiente acadêmico. O que não é uma coincidência, mas um índice poderoso de sua
subalternidade”.
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A literatura brasileira contemporânea está inserida no contexto das transformações
decorrentes do processo de globalização26 e trocas mundiais, onde “a arte foi se modificando, na
perda de especificidade de cada linguagem e na constituição de produções artísticas resultantes de
uma convergência inédita” (RESENDE, 2008, p. 07).
A linguagem artística contemporânea, de acordo com Garramuño (2014, p. 15) “aposta no
entrecruzamento de meios e na interdisciplinaridade, é possível observar uma saída da
especificidade do meio, do próprio, da propriedade, uma expansão das linguagens artísticas que
desborda os muros e barreiras de contenção”. A escrita literária nesse contexto recorre a recursos
como: novas formas de narrar, uso de outros suportes, como as instalações, textos que
incorporam desenhos, fotografias, fragmentos de filmes (GARRAMUÑO, 2014), gerando uma
indistinção entre o ficcional e o real.
Essa convergência traz influências nas formas de concepção, produção e disseminação
das narrativas. Mas também na recepção, “o espectador é confrontado com seu próprio
descentramento”. Nessa mistura reside o potencial crítico da arte, ao passo que a desconstrução
de hierarquias entre autor e espectador, entre ação e contemplação, propicia um novo cenário de
igualdade (GARRAMUÑO, 2014, p. 27).
O contexto atual de incertezas econômicas e políticas, aliado ao acelerado fluxo
informacional, refletem na arte contemporânea que é de fato “constituída por dúvida, hesitação,
incerteza, indecisão e pela necessidade de uma prolongada reflexão em busca de respostas”
(RESENDE, 2008, p. 16). O reflexo disso na narrativa literária e no campo das artes de modo
geral, é que possivelmente quem acessa tanto a leitura, quanto a obra de arte, não irá encontrar
respostas para as suas perguntas, mas terá elementos que refutam a realidade e que causam certo
incômodo ao status quo.
Se em determinado momento histórico, o acesso às obras de arte era restrito às galerias e
museus, o acesso ao livro, às bibliotecas e livrarias, o século XXI, junto com a modernização das
técnicas, propiciou a insurgência de novos espaços de pronunciamento. Esse descentramento
proporcionou um olhar para a arte que acontece nas margens, e a periferia do discurso,
representada pelas vozes periféricas e marginalizadas, reclamam outra história, contrapondo os
espaços tradicionais de arte e as vozes autorizadas e legitimadas.
26

O processo de globalização se pauta pela disseminação de informações e de produtos culturais, assim como de
ideias e atitudes, difundidas pela mídia em escala planetária e compartilhadas por pessoas de diferentes sociedades e
culturas (SANTOS, 2010, p. 70).

64

O descentramento reproduz nas grandes cidades o modelo global com o crescimento e
empoderamento das periferias, inclusive no que diz respeito à arte e à literatura, o que
não quer dizer que não continuem existindo diversas e seríssimas dificuldades de
trânsito (em todos os sentidos que a palavra pode ter) entre periferias e centro
(RESENDE, 2008, p. 19)

As dificuldades de trânsito entre periferias e centro, são fatores importantes para produção
e circulação das produções artísticas e literárias, portanto, há contestação desses sujeitos sociais
periféricos para ocuparem esses espaços e isso se dá mediante “tensões resultante do embate
entre os que não estão dispostos a ficar em seu “devido lugar” e aqueles que querem manter seu
espaço descontaminado” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 07).
Sendo a palavra e a escrita ferramentas de expressão, elas podem servir como mecanismo
de reivindicação das demandas sociais e crítica à manutenção da hegemonia da palavra. Para
Garramuño (2014, p. 100), “o uso de diferentes meios e suportes torna evidente o poder que a
contemplação, o olhar e o pensamento podem ter para refletir e intervir ao pensar espaços e
organizações sociais. A arte questiona as instituições, sociedade e cultura em geral”. Dessa
forma, as vozes periféricas que ecoam não estão disputando apenas um espaço na narrativa
literária, mas também alteram o campo das epistemologias.
No contexto global que acarretou o transbordamento das fronteiras e a expansão da
informação, emergem os movimentos contemporâneos de produção literária que ressignificam o
contexto periférico ao qual estão inseridos, ao mesmo tempo em que denunciam as estruturas
sociais que colocam suas produções à margem. É o caso da “literatura marginal periférica”
(2000),

expressão que serviu para classificar as obras literárias produzidas e veiculadas à
margem do corredor editorial; que não pertencem ou que se opõem aos cânones
estabelecidos; que são de autoria de escritores originários de grupos sociais
marginalizados; ou ainda, que tematizam o que é peculiar aos sujeitos e espaços tidos
como marginais (NASCIMENTO, 2009, p. 22).

É possível caracterizar essa escrita imersa em um contexto de resistência cultural, que tem
como grande influenciadora a cultura hip-hop27, marcada pela reflexão e crítica às desigualdades
sociais e raciais por meio da poesia, gestos, falas, leituras, escritas, imagens que tomam
27

Movimento social juvenil urbano enraizado no segmento populacional de baixo poder aquisitivo, a maioria negra e
jovem, que historicamente ganha força nos Estados Unidos a partir do final dos anos 70 e posteriormente se espalha
pelas grandes metrópoles do mundo (SOUZA, 2011, p.15).
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expressividade pela dança (b. boy ou b. girl), grafite, poesia cantada (MCS) e a manipulação dos
aparelhos eletrônicos realizados por DJ (SOUZA, 2011).
A ressignificação da cultura dos saraus literários e a descentralização dessas ações
também são exemplos de manifestações que estão à margem. O sarau da Cooperifa (Cooperativa
Cultural da Periferia)28, localizado na periferia de São Paulo, há 18 anos realiza atividades
poéticas no bar do Zé Batidão. Sérgio Vaz (2013, n.p), escritor e criador do sarau da Cooperifa
afirma que: “na periferia, o único lugar que a gente tem para receber as pessoas é o bar. Por isso,
transformamos o bar em centro cultural”, uma alternativa à falta de espaços culturais na periferia,
que de acordo com Milton Santos (2010, p. 90) são escassos: “no município de São Paulo,
cinemas, hotéis, museus, restaurantes e teatro estão concentrados em apenas duas zonas, que são
exatamente as zonas centrais, isto é, o Centro Histórico e o Centro Expandido”.
A descentralização das classes sociais mais baixas, também está relacionada à expansão
dos centros urbanos que aliado à falta de investimento público nas periferias condena duplamente
os moradores à pobreza, ainda conforme Milton Santos (2010, p.115):

Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza gerada pelo modelo
econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes sociais, superpõe-se à
pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, determina quem deve ser mais ou
menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem
apenas na forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm acesso.

Como mecanismo de resiliência ao sistema excludente, iniciativas como essa possibilitam
não só a criação de novos espaços de acesso à cultura, como também divulgam o trabalho de
artistas e intelectuais dessas comunidades que interpelam, a partir do seu ponto de vista local, os
descasos do poder público, mas também o olhar e o discurso sobre a periferia que é lançado pelas
elites intelectuais. Dessa forma, a associação ao termo marginal é dimensionada

à situação de marginalidade (social, editorial ou jurídica) vivenciada pelo autor e a uma
produção literária que visa expressar o que é peculiar aos espaços tidos como marginais,
especialmente com relação à periferia (os temas, os problemas, o linguajar, as gírias, os
valores, as práticas de certos segmentos, etc.) (NASCIMENTO, 2009, p. 20).

Reportando-nos à população marginalizada e periférica brasileira, que é composta
majoritariamente por pessoas negras que ocupam esse lugar em decorrência dos processos
28

Site Cooperifa. Disponível em: <http://cooperifa.com.br/?page_id=9>. Acesso em: 10 fev. 2018.
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históricos desde a escravidão de africanos nas Américas. Pontuamos que a reivindicação dos
espaços de fala e a denúncia ao sistema hegemônico, embora estejam mais visíveis na atualidade,
são manifestações que dão continuidade a um movimento.
Sendo assim, é possível afirmar que esses espaços de fala que se criam, dão possibilidade
de [...] reatualizar qualquer momento do passado, ou seja, rechamar, re-evocar e revitalizar aquilo
que tinha até mesmo declarado morto (AGAMBEN, 2009, p. 68). Se tratando dessas vozes que
estão à margem, podemos inferir que ao produzir suas narrativas, re-evocam histórias que
questionam determinados entendimentos que estão cristalizados no imaginário social.
Nesse contexto, influenciados pelos movimentos de “libertação das antigas colônias
africanas, pela repercussão dos movimentos negros nos Estados Unidos e pela luta contra o
regime racista da África do Sul” (ALVES, 2010, p. 50), escritoras e escritores negras e negros
marcaram presença nas mobilizações políticas no Brasil. Participaram da fundação do
Movimento Negro Unificado (MNU) e também protagonizaram a criação de um coletivo de
escritoras e escritores que marcou o surgimento dos Cadernos Negros. O primeiro volume da
coletânea foi lançado em 1978 com poemas engajados na luta contra o racismo.

Os autores dos Cadernos Negros buscaram dar visibilidade à sua produção e ampliaram
a reflexão sobre a condição de trabalho dos escritores negros, sobre a circulação de seus
textos, a marginalidade dessa produção e a linguagem com que se expressam. Numa
criação literária mais preocupada com a função social do texto, interessa-lhes, sobretudo,
a vida dos excluídos por razões de natureza étnico-racial. A relação entre cor e exclusão
passa a ser recorrente na produção literária denominada pela crítica como negra ou afrobrasileira (SOUZA; LIMA, 2006, p. 17).

Uma das vias mais coerentes para reconhecer as diversas manifestações contemporâneas
do racismo, parte da reconstrução do passado histórico, portanto a literatura tem o potencial de
desvelar fatos reais reelaborados a partir da memória diaspórica, coletiva ou individual.
Conceição Evaristo (1996, p. 108) afirma que: “a literatura negra é um espaço possível de guarda,
de reconstrução e revelação da memória”. Sendo assim, a memória é temática que marca a escrita
negra, pois é a partir dela que ocorre o reconhecimento e a afirmação identitária.
Reconhecer-se enquanto povo negro implica em acessar memórias do passado em que
cenas de humilhação despertam sentimentos diversos como a dor e a raiva. Segundo Reyes
(2013, p. 99), esse passeio doloroso, esta viagem pela memória, tem múltiplas dimensões. “Tratase de recuperar os momentos vividos, constitutivos do ser individual e coletivo, apagados não
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apenas pela destruição física e [desumanização], mas, sobretudo, pela desterritorialização
forçada”.
É pela dor que a personagem Ponciá, da obra “Ponciá Vicêncio” de Conceição Evaristo
(2003, p. 17) acessa sua história:

Ponciá Vicêncio se lembrava pouco do pai. [...] Filho de ex-escravos, crescera na
fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do sinhô-moço. Tinha a obrigação de
brincar com ele. Era o cavalo onde o mocinho galopava.[...] um dia o coronelzinho
exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro
caia escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Sinhô-moço ria, ria. Ele
chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor de
suas lágrimas.

A presença do pajem, ou seja, do jovem serviçal já no período pós-abolição, denuncia o
tratamento vexatório ao qual estavam submetidos os africanos escravizados. Embora livres, a
assinatura da Lei Áurea não assegurou nenhuma condição de emancipação ao povo negro, que
mesmo liberto, como é o caso dos avós e do pai de Ponciá, seguiram trabalhando na casa e nas
fazendas dos escravocratas.
Essa narrativa representa a objetificação do corpo da criança negra que está em posse de
uma criança branca, essa criança branca representa o sistema escravocrata que persiste. A criança
negra chora, suas lágrimas são salgadas assim como a urina do “coronelzinho”. Essa situação
narrativa não é encarada com passividade. Gera raiva e desejo de liberdade, “de adquirir o seu
corpo-território no espaço-tempo presente, no tempo do aqui-agora” (EVARISTO, 1996, p. 93).
A escrita negra, além de revelar práticas racistas, estabelece um elo com a África na
medida em que compreendemos uma história de heroísmo antes mesmo da presença dos navios.
“As premissas racistas sofreram contínuos ataques poéticos visando reversão de suas mentiras
impostas como verdades desqualificadoras dos atributos físicos e culturais da população negrobrasileira” (CUTI, 2010, p. 103).
façamos berrar as penas
em alto e bom “sou!”
derramando nossa negritude
até a última gota da garganta
...lá na alta madrugada
quando o sono dos injustos
goza a velha bodarrada...
bééé!
ecoemos quilombolas utopias
dentro dos seus sonhos opressores
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bééé!
búzios, agulhas e argolas
atiremos sobre seus telhados de vidro
bééé!
povoemos de malês e de mahins
toda a cidade
apavorando os mesmos bodes
que nos queriam pôr fim

O poema “Berro29” de Lande Onawale, apresenta a Revolta dos Malês e Luísa Mahin,
figura central nas revolta e nos levantes de africanos escravizados na Bahia. Os versos destacam
um acontecimento histórico marcante e a presença heróica nas ações de libertação. A poesia
refletida em uma “África revolucionária”, segundo Zilá Bernd (1992, p. 271)“constrói uma
cosmogonia, a reapropriação da origem e a estruturação do universo negro na América”.
Acessar histórias como essa é de suma importância para que não sejam silenciadas e
esquecidas em detrimento do discurso contundente de democracia racial que mitiga os efeitos da
escravidão. Segundo Dionísio (2013, p. 62), “o silêncio permite que o discurso etnocêntrico,
homogeneizador, que se quer único e verdadeiro grite mais alto. O silêncio boicota movimentos
que tentam recuperar memórias sufocadas, que são referenciadas pela voz ancestral”.
A produção de uma narrativa literária que faz parte do contexto do autor (a) nos parece
coerente, já que uma das possibilidades da literatura e da arte, latente nos anos 70 e 80 em
decorrência da modernização capitalista, é a concepção de “práticas artísticas que se reconhecem
abertas e permeadas pelo exterior, resultando atravessadas por uma forte preocupação pela
relação entre arte e experiência” (GARRAMUÑO, 2012, p. 22). Afetados pelas questões sociais,
também estão esses intelectuais negros, que lançaram mão da escrita literária para denunciar sua
condição social.

A especificidade da literatura seria conferida pelas características discursivas da obra: a
emergência de um eu enunciador que se quer negro e do eu enunciador que assume sua
condição de negro no discurso. Constitui-se no divisor de águas entre um discurso sobre
o negro que sempre existiu no interior da Literatura Brasileira, e o discurso do negro que
correspondia ao desejo de renovar a representação convencional e, às vezes
preconceituosa, constituída ao longo do tempo (BERND, 1992, p. 269).

29

Poema retirado da pág. 102, do livro “Literatura negro-brasileira”, do autor Cuti. A formatação foi mantida
conforme consta na obra.
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O poema “Protesto30”, do escritor e militante negro Carlos Assumpção, a exemplo disso,
“foi reproduzido em cópias de xerox e distribuído aos frequentadores das diversas entidades de
movimentos sociais e declamado com frequência em várias ocasiões” (ALVES, 2010, p. 54).

Senhores
Atrás do muro da noite
Sem que ninguém o perceba
Muitos dos meus ancestrais
Já mortos há muito tempo
Reúnem-se em minha casa
E nos pomos a conversar
Sobre coisas amargas
Sobre grilhões e correntes
Que no passado eram visíveis
Sobre grilhões e correntes
Que no presente são invisíveis
Invisíveis mas existentes
Nos braços no pensamento
Nos passos nos sonhos na vida
De cada um dos que vivem
Juntos comigo enjeitados da Pátria

O fragmento do poema apresenta um resgate da memória da escravidão, que foi vivida
pelos ancestrais africanos, mas que se mantém atualizada pela representação da “senzala
moderna”, como bem pontuou Sérgio Vaz, e esta é vivida de forma velada na atualidade pelos
descendentes de africanos.
O poema lança mão da “memória como aparato para a reconstituição de um presente e
mecanismo para a reelaboração de um sujeito individual e coletivo. A (re)invenção da memória
torna-se um ato político, de resistência perante a invisibilização provocada pelos discursos
hegemônicos” (REYES, 2013, p. 101).
Discutir o racismo e as formas como ele opera na nossa sociedade, hoje, se apresenta
como uma pauta urgente, entretanto, quando o sujeito que sofre da opressão racial quer tomar a
palavra, travam-se conflitos “a legitimidade de suas representações torna-se passível de
questionamento” (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 50), ocasionando o que a pesquisadora Regina
Dalcastagnè irá definir como “crise na representação literária”.
Instalada a dúvida, abrem-se brechas num sistema, em geral, bastante uníssono, porque
refratário à presença de grupos sociais diferenciados - sejam autores (as), sejam suas
30

Fragmento do poema retirado do livro “Quilombo” de Carlos de Assumpção.
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personagens. Daí os ruídos e o desconforto causado pela intrusão dessas vozes não
autorizadas no campo literário brasileiro; daí tensões e deslocamentos gerados entre os
autores já legitimados, que se vêem diante da necessidade de explicitarem sua posição,
não para assumirem o ponto de vista do outro, mas para declarar justamente a
impossibilidade dessa apropriação.

O caminho para a consolidação da produção literária negra ainda está sendo percorrido.
Com raras exceções, como Machado de Assis e Lima Barreto, autores hoje consagrados pelo
cânone literário, não visualizamos durante anos outros escritores e escritoras alcançarem esses
lugares. Logicamente, assim como os processos de resistência para existir através da língua e os
símbolos culturais africanos, descolonizadas dos padrões estéticos, culturais e históricos
impostos, a tomada da escrita não acontece de forma amistosa.

3.2 Becos na literatura
A escrita de Conceição Evaristo é marcada pelas relações de gênero, classe e raça, e o
sofrimento resultante da complexa desigualdade social associada a essas relações, sem prejudicar
o delineamento de formas de resistir e vencer. Também a memória é temática central em sua
escrita e se apresenta como estratégia de sobrevivência, resgate cultural e identitário propondo a
reescrita da história da população negra no Brasil.
A obra Becos da Memória (2017), analisada aqui, foi escrita em 1987/88, porém só foi
publicada em 2006. Nesse intervalo de quase 20 anos, a Mazza Edições estava sendo estruturada.
Sua fundadora, Maria Mazarello Rodrigues (Mazza) foi pioneira ao assumir o compromisso em
publicar obras referentes à cultura afro-brasileira. Dessa forma, Becos da Memória foi possível
pela construção e fortalecimento das agências (ASANTE, 2009), ganhando, em 2006, sua
primeira edição.
A origem da narrativa pode estar localizada em uma espécie de crônica intitulada Sambafavela, escrita por Conceição Evaristo e publicada em 1968 no diário Católico de Belo Horizonte,
conforme a seguinte transcrição:
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Samba-favela
As casas são amontoadas umas dos lados das outras. Casas não, cafuás, amontoadas de táboas,
latas e papelões. Becos sem saída, fétidos, sujos, imundícies. Mas quem mora alí não é bicho. É gente
que sonha, anseia, sofre, ri e que, às vezes também é feliz.
Quem sabe a prefeitura põe mais uma torneira aqui?!
Então a água aumenta, a gente pode lavar mais roupa e ganhar mais dinheiro.
Quem sabe um dia eu poderia estudar, ser aviador, ser médico ou engenheiro?!
Quem sabe, serei até presidente? Ah! se um dia eu for presidente dos operários, dos favelados.
O samba-esperança, é mais dos meninos, das crianças; as crianças sempre vêem saída para tudo.
Elas sempre sonham. Sonham com o dia em que em vez de serem carregadores na feira, estarão
também fazendo compras, sonham com o dia em que poderão comprar caminhões de maçãs.
(Fonte: INFOARTSP, 2019, documento on-line)

Na crônica Samba-favela, Conceição Evaristo já apontava para uma desconstrução do
estereótipo do morador da favela, ao afirmar que, embora os becos fossem fétidos e sujos, quem,
morava ali não era bicho. E assim como na crônica, o romance está carregado de denúncia contra
o racismo, o estado e a condição social. Dessa forma, trata-se de uma escrita que apresenta
questões existenciais e o sonho de uma vida digna.

O samba, o som, a alegria voavam alto. Era preciso cantar! Abriam a boca tão
escancaradamente que se viam as falhas de dentes e os já apodrecidos. O hálito
da cachaça vinha quente de dentro de alguns. Havia risos e sorrisos bonitos ali.
Não eram dentaduras alvas, certas e limpas que enfeitavam o riso. O sorriso-riso
era bonito porque vinha lá de dentro, vinha da inocência, da ilusão de estar
sendo feliz (EVARISTO, 2017a, p. 72).

A narradora retrata as memórias de uma favela que passou por um processo de
desfavelamento e o modo como este atinge os moradores. Através das histórias-memórias
colhidas por Maria-Nova apresenta um movimento circular que retoma a metanarrativa:
“Coleciono selos e histórias, ouvia atentamente, pois sabia que um dia havia de contá-las”
(EVARISTO, 2017a, p. 32).
As personagens principais apresentadas são moradoras da favela e ao longo do romance,
ganham as entradas de capítulos. Vó Rita é representada como a personagem que deu vida a
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praticamente todas as outras personagens, pois exercia o ofício de parteira. “Do coração enorme,
grande de Vó Rita nascia a humanidade inteira” (EVARISTO, 2017a, p. 184).
Tio Totó, pode ser considerado djeli31, contador de histórias, é através dele, de Vó Rita e
Maria-Velha que se estabelece uma circularidade no tempo. Passado, presente e futuro se
misturam e são entrecortados por memórias que contam a perda de uma vida livre em África e a
perda da favela.
“Perdi um lugar, uma terra, que pais de meus pais diziam que era um lugar grande, de
mato, bichos. De gente livre e sol forte… E hoje, agora a gente perde um lugar de que eu já
pensava dono. Perder a favela!” (EVARISTO, 2017a, p. 29).
Esse movimento constante de não pertencimento e desterritorialização da vida é
constante na escrita de Becos da Memória (2017). Em outro trecho, Maria-Nova conta que Tio
Totó “sabia que seus pais eram escravos e que ele já nascera na “Lei do Ventre Livre”. Que
diferença fazia? Seus pais não escolheram aquela vida, nem ele” (EVARISTO, 2017a, p. 18).
Maria-Velha conta lembranças de seu avô, e a venda de sua filha que era escrava, ama de
leite. Negro Alírio, militante negro, sindicalista, um dos poucos personagens que narra seu
processo de escolarização, atua no caso da família Zica, e na organização da comunidade para
não depender mais do Coronel Jovelino.
Coronel Jovelino, por sua vez, é a representação reminiscente da escravidão. Ele assassina
os membros da família Zica para se apropriar de suas terras, entretanto, espalha a notícia de que
os membros da família cometiam suicídio lançando-se às águas dos rios.
A temática principal é o processo de desfavelamento, entretanto, a narrativa se inicia pela
contextualização da rotina na favela. As relações sociais estabelecidas na vizinhança influenciam
no senso de lar: “Todos sabiam que a favela não era o paraíso, mas ninguém queria sair. Ali perto
estava o trabalho, a sobrevivência de todos” (EVARISTO, 2017a, p. 102). Viver na favela era
viver em comunidade, porém tal noção de enraizamento se faz mais forte na iminência da perda
do lar.
O desfecho da narrativa é o enfrentamento, que mesmo não resultando em justiça, muda o

status quo. Os moradores da favela se deslocam para outros lugares e no risco dessa história

31

O ofício de guardar e ensinar a memória cultural a partir da oralidade é chamado na Nigéria de djeli, no Brasil, de
griot (homem) ou griotte (mulher). “A função do djeli, na sociedade é ser depositário da palavra, essa é a matéria
prima de seu artesanato” (SANTOS, 2015, p. 163).
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coletiva ser apagada, Maria-Nova tem a missão de contar, escrever suas vivências e memórias.
“Um dia, agora ela já sabia qual seria sua ferramenta, a escrita. Um dia, ela haveria de narrar, de
fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia que era de
cada um e de todos. Maria-Nova um dia escreveria a fala de seu povo” (EVARISTO, 2017a, p.
177).
A escrita se apresenta como possibilidade de cura e a reescrita da história diz de uma
memória coletiva que rejeita uma única perspectiva de olhar sobre a favela. As experiências de
vida de Conceição Evaristo podem ter servido de inspiração, pelo fato de ter vivenciado a
desocupação da favela do “Pindura Saia”, na região central de Belo Horizonte/MG, na qual
morava. Também a coincidência de nomes de alguns dos personagens com pessoas próximas à
autora. Em Becos da Memória (2017), Antonio João da Silva, tio de Conceição Evaristo, é
também o nome do personagem Tio Totó, assim como Joana, mãe e Maria, tia.
Conceição Evaristo (2017c, transcrição nossa)32, ao percorrer a região na qual morou,
afirma que:

[...] na verdade esse espaço é nosso, de toda uma comunidade que viveu aqui, na
medida em que as nossas vidas, todo princípio de nossas vidas está plantado
aqui, eu sinto que toda uma geografia afetiva foi agredida, uma das sensações
que eu tenho quando estou nesse espaço e que eu ando em Belo Horizonte, e
vejo uma cidade tão modificada, é como se meu corpo fisicamente tivesse sido
agredido.

Esse modo como atua na escrita, segundo Garramuño (2012, p. 21) gera uma “indistinção
entre literatura e vida”, pois traz para a narrativa ficcional um fato acontecido, o desfavelamento.
[...] nada que está narrado em Becos da memória é verdade, nada que está narrado em
Becos da memória é mentira. Ali busquei escrever a ficção como se estivesse escrevendo a
realidade vivida, a verdade (EVARISTO, 2017a, p. 11).
A produção literária de Conceição Evaristo é concebida a partir da escrevivência, que
pode ser interpretado como o ato de escrever o vivido. Portanto, consideramos importante
apresentar a minibiografia da autora, pois sua história de vida nos dá pistas sobre o processo de
escrita de suas obras, bem como a construção psicológica de suas personagens.
32

Entrevista concedida ao Itaú Cultural, gravada em Belo Horizonte, fev. 2017.
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Maria da Conceição Evaristo de Brito, na sua escrevivência, Conceição Evaristo, nascida
em 29 de novembro de 1946, mineira de Belo Horizonte, filha de Joana Josefina Evaristo. Aos 7
anos de idade, Conceição Evaristo sai da casa de sua mãe e vai morar na casa de sua tia Maria
Filomena da Silva, lavadeira como sua mãe, casada com Antonio João da Silva, pedreiro. É
importante ressaltar que o modelo de família ocidental de estrutura nuclear, ou seja, mãe, pai e
filhas (os), raramente é sustentado por famílias afrodescentes que estende as trocas e as relações
para outros níveis de parentesco, como tias, tios, avós e avôs.
Com sua tia, Conceição Evaristo passava por dificuldades, decorrentes da sua condição
social, porém menores que suas irmãs que moravam com sua mãe. Estudou em uma escola
pública distante de sua casa, já no primário ganhou seu primeiro prêmio de literatura em um
concurso de redação. Desde criança sentia o amargor de ser negra, pobre e favelada, adjetivos
evidenciados na escola.
Conceição Evaristo relata que embora grande parte de sua família fosse semi-alfabetizada,
“eram seduzidas pela leitura e pela escrita”, foi em casa seu contato com o mundo das palavras,
prosa e poesia.

O céu, as nuvens, as estrelas, sinais do infinito que minha e mãe e tia nos ensinaram a
olhar e a sentir. E desse assuntar a vida, que foi ensinado por elas, ficou essa minha
mania de buscar a alma, o íntimo das coisas. De recolher os restos, os pedaços, os
vestígios, pois creio que a escrita, pelo menos para mim, é o pretensioso desejo de
recuperar o vivido. A escrita pode eternizar o efêmero… (EVARISTO, 2009a, p. 04).

Aos 27 anos, formada no magistério e sem perspectiva de lecionar em Belo Horizonte,
mudou-se, com auxílio de amigas e amigos, para o Rio de Janeiro após ter feito concurso para
professora primária. Engajada nos movimentos sociais desde a década de 60, no Rio de Janeiro
manteve sua militância no Movimento Negro, graduou-se em Letras, mesma área do
conhecimento onde concluiu seu mestrado e doutorado. Durante a graduação, teve sua filha Ainá.
Na década de 80, foi integrante do grupo Negrícia: Poesia e Arte de Crioulo. O grupo
realizava ações de contação de histórias, retiradas de textos literários, em favelas, presídios e
bibliotecas públicas.
Desde então, Conceição Evaristo publicou três livros de contos, Insubmissas lágrimas de
mulheres (2011/ 2016), Olhos d`água (2014), Histórias de leves enganos e parecenças (2016),
dois livros de romance Ponciá Vicêncio (2003 / 2006 / 2017) e Becos da Memória (2006 / 2017),
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ambos publicados no exterior, Poemas da recordação e outros movimentos (2008 / 2017), estão
previstos o lançamento das obras Canção para ninar menino grande e Flores de Mulungu.
Participa de diversas publicações em antologias, nacionais e estrangeiras, “Cadernos
Negros” (Quilombhoje), “Questão de Pele” (Língua Geral), “Chimurenga People” (África do
Sul), “Schwarze prosa” (Alemanha). Além da escrita literária, produz textos acadêmicos na linha
de estudos literários.
Como a narrativa proposta por Conceição Evaristo parte da afirmação do “eu” enquanto
sujeito social, abordamos o entendimento de escrevivência proposto pela própria autora no ato de
escrever o vivido que também está relacionado ao ato de escrever a partir de um lugar de fala
abordado com base nas discussões de Regina Dalcastagnè (2012).
É uma escrita literária contaminada pelas experiências de vida. “Quando escrevo, quando
invento, quando crio a minha ficção, não me desvencilho de um ‘corpo-mulher-negra em
vivência’” (EVARISTO, 2009b, p. 18). Essa escrita dialoga com outras vidas negras, que são
atravessadas pelo contexto social histórico. Contexto esse, construído e articulado para que os
lugares de subalternidade sejam preenchidos por corpos negros, e os lugares de poder
permaneçam brancos em sua acepção.
Nesse sentido, Gloria Anzaldúa subverte a lógica da neutralidade nos processos de escrita
e denúncia: “[...] eles mentiram, não existe separação entre vida e escrita. O perigo ao escrever é
não fundir nossa experiência pessoal e visão do mundo com a realidade, com nossa vida interior,
nossa história, nossa economia e nossa visão. O que nos valida como seres humanos, nos valida
como escritoras” (ANZALDÚA, 2000, p. 233).
A afirmação do “eu” politicamente marcado, define as temáticas utilizadas, as palavras,
os contextos e cenários. As referências para a construção literária traduzem a experiência de vida.
Cada falante tem a possibilidade de realizar essa escolha, Conceição Evaristo na condição de
escritora pontua um retorno às origens, à oralidade, musicalidade e o uso de palavras da língua
bantu como artifício para auto-representar sua vivência no processo da concepção da escrita.

Quando estou escrevendo, tenho ampla consciência de que estou trabalhando com a arte
da palavra. Mas eu quero trabalhá-la de modo que ela me aproxime e traduza essa
primeira experiência minha, que foi justamente com a arte da palavra oral. Minha mãe
contava muitas histórias, minhas tias também. Eu gosto de introduzir nos meus textos,
por exemplo, expressões de origem bantu. Gosto de introduzir palavras do português
arcaico que as pessoas mais velhas ainda usavam. Eu gosto de ler o texto em voz alta
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para perceber a musicalidade do meu texto, que é muito própria da linguagem oral
(EVARISTO, 2017d, transcrição nossa).

Nei Lopes (2012, p. 21) afirma que foi no vocabulário que as línguas bantas tiveram
maior influência. Esse vocabulário é assimilado “ouvindo da boca dos mais velhos, registrando
cantigas antigas, ficando atento à fala das ruas, dos morros, dos terreiros, dos bares, dos trens
suburbanos, ds estádios, etc.”.
Dessa forma, falar de escrevivência implica não só na produção literária pelo sujeito
negro, mas também pelo seu reconhecimento enquanto tal. O reflexo desse reconhecimento
apresenta-se na subjetividade do ser negro ao adotar uma escrita comprometida com as
referências linguísticas africanas. Esse ato configura-se como estratégias de afirmação e reversão
de estereótipos consolidados.
Portanto, “constatar a ‘sobrevivência’ de uma ‘língua africana’ é algo que em si tem um
sentido político importante. Aponta para o fenômeno de ‘resistência cultural’. [...] A cultura vive
através daqueles que a usam e, ao ser assim utilizada, ela os transforma e se transforma” (VOGT;
FRY, 1996, p. 25-26).
Afirmar a escrita literária negra, passa pelo reconhecimento das referências que trilharam
o caminho antes. Uma importante influência literária na produção de Conceição Evaristo, foi a
escrita de Carolina Maria de Jesus. Essa identificação é perceptível quando acessamos o texto das
duas autoras. O contexto da narrativa e as referências balizadas pela vivência orientaram suas
escritas.
Para Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo dedicou dois poemas no seu livro
Poemas da recordação e outros movimentos (2008 / 2017), “Carolina na hora da estrela” e
“Clarice no quarto de despejo”. Ambos fazendo uma relação explícita a Clarice Lispector.
Escritoras no mesmo período, as duas falavam das angústias e da solidão humana. Clarice
Lispector ganhou projeção da sua escrita e autoria, enquanto que Carolina Maria de Jesus, teve
sua competência linguística questionada, assim como seu projeto literário, uma vez que produzia
uma escrita a partir de sua realidade.
Esvaziada de sua humanidade pela crítica literária. Anos mais tarde, Conceição Evaristo
denuncia o racismo sofrido por Carolina Maria de Jesus e propõe outra forma de acessar a escrita
da autora. “Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve: ‘De dia
tenho sono e de noite poesia’” (EVARISTO, 2017b, p. 93).
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É relevante destacarmos esse movimento de reorientar o olhar para a escrita de Carolina
Maria de Jesus, para compreendermos as dimensões alcançadas pela literatura representativa.
Quando uma mulher negra e periférica escreve, ela não está contando apenas a sua história, mas
também a história de sujeitos que tiveram o direito da escrita roubado.
Carolina Maria de Jesus, ao registrar sua narrativa literária, registrou também um contexto
político-social racista que marginaliza a população negra, e, ao fazer isso, abriu caminho para que
outras pessoas negras produzissem suas narrativas. “Escrever é perigoso porque temos medo do
que a escrita revela: os medos, as raivas, a força de uma mulher sob uma opressão tripla ou
quádrupla. Porém neste ato reside nossa sobrevivência, porque uma mulher que escreve tem
poder. E uma mulher com poder é temida” (ANZALDÚA, 2000, p. 234).
Mesmo com a produção de literatura sendo protagonizada por escritoras negras, é
importante pontuar que o mercado editorial se manteve resistente à inclusão de obras escritas por
mulheres negras, sobretudo as que pontuavam uma escrita de engajamento e pertencimento
étnico.
As estruturas elitizadas seguem na tentativa de invisibilizar essas narrativas, como
podemos observar o histórico de cadeiras ocupadas por homens, brancos e ricos da Acadêmia
Brasileira de Letras. Reflexo da história colonial de manutenção do padrão hegemônico e
subalternização da população negra. Entretanto, a permanência desses posicionamentos cada vez
mais está sendo questionado e criticado e paralelo a isso, as agências negras estão se fortalecendo
e legitimando a literatura negra.
Em 2018, o Instituto Maria e João Aleixo, localizado na Maré, Rio de Janeiro, premiou de
forma simbólica e material quatro homenageados em sua primeira edição “Mestre das Periferias”.
O líder indígena Ailton Krenak, o ativista quilombola Antonio Bispo dos Santos, a vereadora
Marielle Franco (in memoriam) e a escritora Conceição Evaristo. Em entrevista, a autora declara
que:

Ser consagrada como mestre de periferia comprova da minha capacidade de lidar com
aquilo que eu sou, com outros modos de aprendizagem e de ensino, que estão
profundamente ligados à minha origem. Não é a cultura hegemônica que me retira daqui,
a cultura hegemônica só faz sentido se eu conseguir essa confluência com outros modos
de sabedoria, com outros modos de cultura (EVARISTO, 2018b, transcrição nossa).
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Com esse relato, Conceição Evaristo centraliza a periferia e desconstrói o discurso único
de carência e escassez. A grandiosidade de sua obra é reconhecida e legitimada pela militância
negra, pesquisadoras (es), outras autoras (es) e o público leitor.

ANCESTRALIDADE E
MEMoRIA EM BECOS

Do velho ao jovem
Na face do velho
as rugas são letras,
palavras escritas na carne,
abecedário do viver.
Na face do jovem
o frescor da pele
e o brilho dos olhos
são dúvidas.
Nas mãos entrelaçadas
de ambos, o velho tempo
funde-se ao novo,
e as falas silenciadas
explodem.
O que os livros escondem,
as palavras ditas libertam.
E não há quem ponha
um ponto ﬁnal na história
Inﬁnitas são as personagens:
Vovó Kalinda, Tia Mambene,
Primo Sendó, Ya Tapuli,
Menina Meká, Menino Kambi,
Neide do Brás, Cíntia da Lapa,
Piter do Estácio, Cris de Acari,
Mabel do Pelô, Sil de Manaíra,
E também de Santana e de Belô
e mais e mais, outras e outros…
Nos olhos do jovem
também o brilho de muitas histórias.
E não há quem ponha
um ponto ﬁnal no rap
é preciso eternizar as palavras
da liberdade ainda e agora.
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4 ANCESTRALIDADE E MEMÓRIA EM BECOS

Este capítulo trata da análise da obra literária Becos da Memória (2017), da escritora
Conceição Evaristo, em consonância com a metodologia e o referencial teórico adotados. Para
isso, foram apresentados fragmentos da obra que relacionam a noção de memória, pertencimento,
e ancestralidade.
A escuta de histórias de vida, as trocas humanas e o posterior registro literário, possibilita
a comunicação entre gerações distintas. O agir comunicativo (HABERMAS, 1989) compreende
um consenso dos três mundos: o mundo objetivo, o mundo da subjetividade e o mundo social.
Quando existe esse consenso, há a ação comunicativa, pois ocorre o compartilhamento do
simbólico entre o “eu,” o “outro”, e o “mundo”.
Nesse sentido, a escrita literária negra que busca a auto-representação, ao fazer isso, está
representando também outros sujeitos sociais. E dessa maneira, a literatura se apresenta como
possibilidade de reconstruir histórias e fortalecer as identidades negras.
Conceição Evaristo escreve suas memórias a partir das vozes de suas ancestrais (FORD,
1999). Na escrita que antecede o início do romance, ela afirma: “a entonação da voz de minha
mãe me jogou no passado, me colocando face a face com o meu eu-menina. Fui então para o
exercício da escrita” (EVARISTO, 2017a, p. 11). Esse exercício foi acionado pela frase “Vó Rita
vivia embolada com ela” que faz a abertura da narrativa possibilitando registrar, pela escrita, as
histórias que ouviu e vivenciou.
Nas primeiras páginas do livro, a autora conta o processo de produção: “o que foi
apresentado como um exercício de redação no antigo ginasial extrapolou a sala de aula e os
muros do colégio. Em poucos meses, minha memória ficcionalizou lembranças e esquecimentos
de experiências que minha família e eu tínhamos vivido um dia” (EVARISTO, 2017a, p. 9-10).
Nesse sentido, a história vivida a partir da infância, o interesse pela significação das
imagens, constrói um pensamento em comum com outras pessoas que vivenciaram o mesmo
contexto. Esse pensamento se divide entre o conjunto das impressões pessoais e diversas
correntes de pensamento coletivo (HALBWACHS, 1990).
Na favela ficcional de Evaristo, ganham visibilidade pessoas excluídas socialmente: “[...]
escrevo aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha
memória [...] às lavadeiras, às pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas da poeira do campo
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aberto onde aconteciam os festivais de bola da favela…. (EVARISTO, 2017a, p. 17). Estas
pessoas são representadas por personagens com histórias de vida em evidência, e ao passo que o
processo de desfavelamento se aproxima, cada personagem reage e se comporta de maneira
diferente, não havendo uma homogeneidade e padrões pré-determinados.
“A mãe trabalhava tanto, assim como havia outros que trabalhavam demais. Existiam,
sim, os preguiçosos, os malandros, os ladrões, mas entre todos pouca diferença havia. A condição
de vida era única, a indigência em grau maior ou menor existia para todos” (EVARISTO, 2017a,
p. 160). O aprofundamento da leitura apresenta uma construção de personagens complexos que
fogem da visão reducionista e estereotipada dos moradores da periferia.
Para Ginzburg (2013, p. 24), “a leitura de textos literários é capaz de romper com
percepções automatizadas da realidade. Se estamos habituados a ver as coisas de modo pautado
por parâmetros opressores, em razão de circunstâncias hostis, a leitura pode deslocar os modos de
percepção”.
Esse fragmento da obra questiona a visão determinista de que o meio, no caso, a favela, é
fator decisivo para construir o caráter do sujeito. A literatura nesse sentido pode motivar empatia
por parte do público leitor que é direcionado a olhar o contexto por outro ângulo. “E isso ocorre
fora do circuito neurótico do ritmo imediatista da indústria cultural” (GINZBURG, 2013, p. 24).
A narrativa orientada pela escrevivência retrata o cotidiano da periferia, compreendendo
as subjetividades das relações sociais. Não há uma romantização da favela, nem tanto uma
construção estereotipada, mas sim a complexidade do contexto periférico. “Havia as misérias e as
grandezas. “Havia o amigo e o inimigo, o leal e o traiçoeiro. Havia muito de amor e de ódio.
Havia muito de riqueza na pobreza, na miséria de cada um. E havia também a miséria que
transcende a própria miséria, a miséria do egoísmo, da inveja, do ódio” (EVARISTO, 2017a, p.
77).
O passado vivido na favela é revelado através das lembranças da personagem-narradora
Maria-Nova. Ela guia o (a) leitor (a) para o local onde a história aconteceu e inicia a narrativa
lembrando de sua Vó, Rita, de como era o entorno da casa e seus momentos de brincadeira.
Conta do desejo doloroso de escrever e faz uma homenagem póstuma aos homens, mulheres,
crianças que se amontoaram dentro dela, assim como os barracos da favela (EVARISTO, 2017a).
As memórias das histórias que ouviu de Tio Totó, Maria-Velha, Vó Rita e Bondade são
costuradas às suas próprias lembranças, o que possibilita a construção de uma memória coletiva.
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Para Halbwachs (1990, p. 16), “nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos
envolvidos, e com objetos que só nós vimos”.
Essa noção de memória coletiva impacta na construção do presente, sobretudo da relação
entre os mais velhos e os mais jovens. A morte da personagem Filó Gazogênia, uma senhora que
“lavava roupas para fora” junto com Maria-Velha e Mãe Joana, desperta em Tio Tatão uma
atitude nervosa que traz um alerta para Maria-Nova:

Menina, o mundo, a vida, tudo está aí! Nossa gente não tem conseguido quase
nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados
de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós,
que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser
só sua, Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos
estão sempre presentes. É preciso ter ouvidos, os olhos e o coração abertos
(EVARISTO, 2017a, p. 111).

O chamamento feito por Tio Tatão à Maria-Nova de que sua vida não poderia ser só sua,
demonstra o vínculo estabelecido entre os tempos, todas as histórias colhidas e vividas ganham
uma significação coletiva.

Como não se interessaria pelos acontecimentos que lhe dizem respeito e nos quais foi
envolvida, em tudo aquilo que reaparece agora nos relatos dessas pessoas mais velhas
que esquecem a diferença dos tempos e, sob o presente, reatam o passado ao futuro? Não
são somente os fatos, mas as maneiras de ser e de pensar de outrora que se fixam assim
dentro de sua memória (HALBWACHS, 1990, p. 45)

Dessa forma, ao registrar essa experiência coletiva, Maria-Nova cumpre com a missão de
reescrever uma outra narrativa possível sobre a favela e os que nela moram. Além de narrar a
vivência compartilhada, liberta as histórias de vida que estão invisibilizadas.
Embora seja predominante a narrativa em terceira pessoa, a narradora em primeira pessoa
aparece para inferir sobre os acontecimentos rememorados. “Hoje a recordação daquele mundo
me traz lágrimas aos olhos. Como éramos pobres! Miseráveis talvez! Como a vida acontecia
simples e como tudo era e é complicado” (EVARISTO, 2017a, p. 17). O narrador abre espaço
para a fala do outro, abdica da primeira pessoa, mas em momento algum deixa de ser o ponto
onde convergem todas as histórias, todas as existências (DALCASTAGNÈ, 2012, p. 87).
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Isso possibilita analisar o que já aconteceu, no passado, com os olhos do presente.
Conceição Evaristo (2017c, transcrição nossa) afirma que:

Para mim, todas as memórias devem ser relembradas, mesmo as memórias doloridas, na
minha família a gente tem muito hábito de relembrar as memórias doloridas sempre
numa atitude de celebrar o presente, de celebrar aquilo que a gente conseguiu vencer.
[...] As memórias doloridas são boas lembranças quando você consegue realmente sair
daquele estado de dor, no caso dos brasileiros e dos afro brasileiros, a gente traz a
memória da escravidão para celebrar a resistência.

A narrativa denuncia o racismo, e por consequência a desigualdade social apresentando
as relações assimétricas entre senzala e favela, casa-grande e bairro nobre, arroladas ao longo da
obra. É importante pontuar a presença do Estado como promotor da violência justamente como o
contraponto entre o imaginário social construído sobre a favela, inicialmente vista como o nãolugar, e o morador da favela como não cidadão (CARVALHO, 2015).
“Mesmo se morresse o tratorista [...] Precisávamos nos encontrar frente a frente com
alguém que pudessemos despejar o nosso ódio. Sabíamos, porém que aquele moço não
representava nada. Não era ele quem nos tirava dali” (EVARISTO, 2017a, p. 151).
A violência externa, representada pelo Estado no processo da desocupação, tem um
impacto na construção da narrativa e gera revolta interna, mostrando os conflitos entre os
moradores da favela. “Todos estavam totalmente desestruturados. Havia briga por tudo e por
nada [...]. Para todos, talvez, o inimigo era aquele que estivesse mais próximo. O ódio, a
amargura, o desamparo que existia em todos tinham como válvula de escape o próprio irmão”
(EVARISTO, 2017a, p. 151-152).
A tomada de consciência da sua própria história, e o entendimento do papel do Estado em
perpetuar as estruturas racistas, são formas de emancipação. Na medida em que denunciam essa
realidade criam estratégias de luta pela cidadania negra.
Na escrita literária, a memória tem papel importante na reconstrução de acontecimentos,
fechando as lacunas do que não foi contada pela “história oficial” (POLLAK, 1989). A escrita
ficcional sobre um fato real confere legitimidade ao que foi vivido por outros sujeitos em
contextos parecidos. Ao contar sua história através das lembranças, a autora apresenta a
subjetividade desses sujeitos, até então silenciados e destituídos da possibilidade de produzirem
suas próprias narrativas.
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A escrita como exercício pessoal, associada ao exercício do pensamento sobre si mesmo,
constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende toda a askêsis 33: a
elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios
racionais de ação. De maneira que a escrita opera a transformação da verdade em ethos 34
(KLINGER, 2012, p. 23).

As escritas do lugar, dos acontecimentos, da gestualidade dos corpos, das formas de vida,
alcançam pela narrativa o entendimento de territorialidade e pertencimento abordados na
perspectiva dos autores Milton Santos (2010) e Stuart Hall (2014). A relação afetiva no convívio
estabelecido na vizinhança, que constroem a noção de lar e enraizamento, entretanto, são
esfaceladas diante do desfavelamento.

Percebia a estreita relação de sentido entre a favela e a senzala, mas mais se
entristecia ao perceber que nos últimos tempos ali se vivia de pouco amor e
muito ódio. Um ódio que passara a existir entre pessoas que até então se
gostavam tanto e que era um sentimento dirigido à pessoa errada (EVARISTO,
2017a, p. 137).

A metáfora do “beco” atravessa a narrativa apresentando-se como a possibilidade de
perceber as lembranças e os apagamentos de memória. “‘Becos’ seriam tanto as ruas estreitas e
curtas, de designação genérica, quanto evocariam o significado da expressão figurada, como
lugares difíceis e causadores de problemas a quem neles se aventurasse” (PESAVENTO, 1999, p.
04). Portanto, a ativação da memória, ao mesmo tempo em que revela resiliência, também gera
dor ao passo que traz à tona memórias de um passado que se torna presente.
O “beco” compreende a situação de deslocamento, bem como as relações sociais e os
sujeitos que fazem parte desse contexto. Já no processo de desocupação, Maria-Nova fala sobre a
sensação de medo gerado pelo esvaziamento da favela e a falta de confiança entre os próprios
amigos. “Era um medo que talvez viesse de situações mais concretas, como a mudança de um
local que de certa forma amávamos e críamos como nosso. Medo por começar outra nova-mesma
vida. [...] Medo, consciência da nossa fraqueza, de nosso desamparo, de nossa desvalia”
(EVARISTO, 2017a, p. 166).

33

Conjunto de práticas pelas quais o indivíduo pode obter, assimilar a verdade, e transformá-la em um princípio de
ação permanente (FOUCAULT, 2004)
34
Conjunto de traços e modos de comportamento que conformam o caráter ou a identidade de uma coletividade.
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O medo do invisível e a assombração dos mortos aparecem como uma tentativa de
demonstrar uma continuidade histórica na vida dos descendentes de africanos no Brasil. O
passado da escravidão e da falta de humanidade voltam para atordoar os vivos.
Esse movimento constante entre passado e presente, apresenta-se como traço da escrita
contemporânea e altera a noção de pertencimento, tema que dificilmente será resolvido e que
altera a noção de identidade. “A distância - e, ao mesmo tempo, a proximidade - que define a
contemporaneidade tem o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum
ponto pulsa com mais força do que no presente” (AGAMBEN, 2009, p. 69).

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado
que se quer salvaguardar, se integra, como vimos em tentativas mais ou menos
conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais
entre coletividades [...]. A referência do passado serve para manter a coesão dos grupos e
das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua
complementaridade, mas também as oposições irredutíveis (POLLAK, 1989, p. 9).

A ideia de pertencimento, não de um lugar físico, mas de um lugar no tempo (HALL,
2014), revelam que a construção da identidade se dá a partir das memórias, daquilo que é vivido e
experienciado através do corpo de uma mulher negra com uma carga simbólica indissociável das
questões de classe, raça e gênero advindas da condição diaspórica.
O processo de escrita conta com o elemento da oralidade, próprio da cultura africana que
se dá pelo ato de contar histórias, este recurso utilizado na escrita, possibilita uma aproximação
com a origem (África) e uma retomada da ancestralidade e também desconstrói discursos
limitantes sobre o continente africano. Segundo Amailton Azevedo (2013, p. 02):

somos educados a compreender as relações atlânticas, que tratam dos processos de
desterramento, desterritorialização e do fluxo diaspórico como um projeto balizado na
expansão do Estado Nação, da economia capitalista e dos desdobramentos da
modernidade europeia. Desse modo, as Áfricas e as Diásporas sofrem um esvaziamento
de memórias quando associadas apenas a historicidade europeia.

Portanto, ao construir personagens conscientes de sua origem e trajetória, “a história oral
ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas
minoritárias e dominadas, se opõem à ‘Memória oficial’, no caso a memória nacional”
(POLLAK, 1989, p. 03).
Compreendemos que o processo de aprendizagem passa pela oralidade e, na narrativa de
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Becos da Memória (2017), se consolida também pela escrita literária. Habermas (1981) lança
mão da teoria Piagetiana para refletir sobre o desenvolvimento cognitivo, este se dá pela
“construção de um sistema de referência para a demarcação simultânea do mundo objetivo e do
mundo social em frente ao mundo subjetivo” (HABERMAS, 1981, p. 102, tradução nossa).
Assim, confere uma interação do “eu” com o mundo externo. Esse mundo externo tem a
potencialidade de construir uma imagem de mundo comum. Ao haver um consenso sobre essa
representação, a ação comunicativa se estabelece.
A oralidade na perspectiva literária, apresenta uma história contada pelos mais velhos e
estabelece um elo identitário, ao passo que conta os processos históricos vividos e inscreve
valores próprios de uma ascendência africana. É pela história dos mais velhos que se conhece a
própria história.
Após uma passagem da obra que demonstra a dificuldade de “juntar letras e palavras”
(EVARISTO, 2017a, p. 19), Tio Totó lembra-se das histórias contadas por seu pai “que dizia
sempre de uma dor estranha, que nos dias de muito sol, apertava no peito” (EVARISTO, 2017a,
p. 20), ele chamava essa dor de banzo. Palavra de origem bantu, banzo significa “nostalgia mortal
que acomete negros africanos escravizados no Brasil” (LOPES, 2012, p. 46).
O uso frequente de palavras e expressões em bantu e a transmissão do conhecimento pela
oralidade, apontam para um movimento de reverência à ancestralidade. Através das personagens
mais velhas, a escritora marca na obra a escrevivência, ou seja, as histórias orais que vieram
antes da escrita. “Busco a voz, a fala de quem conta, para se misturar à minha” (EVARISTO,
2017a, p. 11).
Como mencionado anteriormente, o sentido de ancestralidade pode ser interpretado como
a possibilidade de acessar, não só a história de nossos antepassados, mas também das pessoas
mais velhas da família. Acessar essas histórias nos permite compreender a trajetória de vida dos
que vieram antes de nós e a partir disso compreender o nosso presente. A forma como nos
relacionamos em sociedade, os valores que carregamos, são resultado de uma forma específica de
estar no mundo.
Assim, para a ancestralidade negra africana, por exemplo, é indivisível o mundo físico do
espiritual. “No Ocidente falamos de um deus piedoso, um ser que demonstra compaixão,
enquanto na sabedoria mítica da África fala-se de um deus da compaixão, a personificação de um
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poder (nesse caso, a compaixão) que motiva toda forma de vida, inclusive a nossa” (FORD, 1999,
p. 206).
Em Becos da Memória (2017), às personagens, são atribuídas características fantásticas,
lembrando a literatura de afrofuturismo. Movimento literário de suma importância para a
reconstrução da identidade negra, que pode ser definido como a ação de recriar o passado,
transformar o presente e projetar um novo futuro através da nossa própria ótica propondo um
resgate das tradições e ciências africanas (KABRAL, 2017).
Memórias de dor e submissão dão vazão para feitos heróicos reais e de luta pela libertação
física e epistemológica. Na obra, é possível observar atos de heroísmo em diversas personagens.
Destacamos aqui, os atos de heroísmo de Vó Rita, Bondade, Tio Totó, Negro Alírio e MariaNova.
Identificamos aspectos da religiosidade, na obra, pelo arquétipo de Iansã, “orixá do
relâmpago, do vento, e da tempestade, exceto Exu, ela é o único orixá que não teme a morte”
(NASCIMENTO, 1995, p. 64). Em uma passagem, Maria-Nova descreve algumas características
de Vó Rita, afirma que: “tinha voz de trovão. Era como uma tempestade suave. Vó Rita tinha
rios de amor, chuvas e ventos de bondade dentro do peito” (EVARISTO, 2017a, p. 28).
Os orixás são forças da natureza, protagonistas do mundo mítico-histórico da nossa
ancestralidade, são divindades mediadoras entre Olorum, o deus supremo, e os seres humanos
(NASCIMENTO, 1995). Ainda sobre Vó Rita, em outra passagem, Maria-Nova narra: “eis que
ela chega pé ante pé. Grandona, gorda e desajeitada. Abriu a blusa e através do negro luzidio e
transparente de sua pele, via-se dentro um coração enorme” (EVARISTO, 2017a, p. 183).
A possibilidade de ver dentro do peito um coração enorme, demonstra que “os mitos são
verdadeiros, não como fatos, mas como metáforas” (FORD, 1999, p. 32). Essa relação também é
perceptível no personagem Bondade, torcedor do “Time Esperança” de futebol, era considerado o
talismã. “Uma vez quase que uma partida foi adiada. O time contrário era bravo, havia a chuva
atrapalhando e Bondade ainda não havia chegado. Toca de esperar, depois de muito, chega o
próprio. Eis o Bondade trazendo alívio para o coração de todos. Trouxe também alguns raios de
sol [...]” (EVARISTO, 2017a, p. 24). “As aventuras de heróis são mais do que o enredo da
história; elas falam, por metáforas, da aventura humana da vida. Os desafios do herói são nossos”
(FORD, 1999, p. 31).
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Ao lançar mão do artefato fantástico possibilitado pelo entendimento de mito, a narrativa
extrapola a condição de favelização, ao qual estão submetidas as personagens. Totó, mulher e
filha ao partirem da casa-grande:

[...] queriam esquecer as histórias de escravidão suas e de seus pais. Foram dias
e dias sobrevivendo pelo mato. Lembravam histórias mais amenas de campo, de
vastidão, de homens livres, em terras longínquas. lembravam-se de deuses
negros, reais, constantes e tão diferentes daquele Deus-Jesus de que tanto
falavam os senhores e os padres” (EVARISTO, 2017a, p. 20).

Essa passagem é importante, pois trata de uma necessidade de acionar referências que
representam a ancestralidade negra. Ao fazer isso, mostra que esse Deus-Jesus, não apresenta
semelhanças com os deuses negros, marcando as diferenças entre a cosmovisão africana e a
cristã, imposta no processo de colonização e catequização.
Tio Totó conta a história das travessias que fez pelo rio, a perda da primeira e segunda
mulher e também dos filhos.

O rio, como a vida, levava tudo de roldão. [...] E veio o pensamento na cabeça.
“E se eu voltasse para o rio? Se eu entregasse meu corpo à sede do rio? Se eu
voltasse, quem sabe, lá embaixo ou em outro rio qualquer, eu pudesse encontrar
aqueles corpos amigos?” Totó, moço de tantas coragens, moço de tantas proezas
e aventuras, continuou na outra banda do rio. São, salvo e sozinho. Continuou ali
covarde, sem muita coragem de voltar ao rio e à vida (EVARISTO, 2017a, p.
28).

A relação conflituosa entre a vida e morte se relaciona à travessia que também fizeram os
povos africanos, muitos corpos lançados no Atlântico. Os que chegaram em terra, tiveram suas
vidas amputadas. Entretanto, sobreviver à travessia, à escravidão, ao lutar pela liberdade, justiça e
igualdade nas Américas, denuncia a viagem de um herói (FORD, 1999).
Negro Alírio viveu uma trajetória de militância: enfrentou o coronelismo, foi para a
guerra com a promessa de liberdade, no cais do porto e na construção civil, lutou pelo direito do
trabalhador. Por seus caminhos ensinava quem quisesse aprender a ler “antes de tudo, explicava
que era preciso que todos aprendessem a ler a realidade, o modo de vida em que todos viviam”
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(EVARISTO, 2017a, p. 95). Mesmo na impotência em frear o processo de desfavelamento,
Negro Alírio não se furta de lutar, ele acreditava em um mundo melhor.
Nesse sentido, Kabral (2017, n.p), aponta que “a narrativa ficcional, o mito e a lenda
originalmente, na perspectiva africana, possuem esse papel de simbolizar o heroísmo inerente a
todos nós; de nos fazer entender que somos falhos porém capazes de superar nossas limitações”.
O ato de heroísmo de Maria-Nova subverte o imaginário das histórias hollywoodianas em
que o arquétipo do herói tem superpoderes que os humanos “comuns” não dispõem. Ao contrário
disso, Maria-Nova realiza o feito de contar todas as histórias que ela colheu no processo de escuta
e de convívio com a sua “família ampliada” (HALL, 2009, p. 26), através da escrita literária das
memórias.
O entendimento de família ampliada, abordado por Stuart Hall (2009) refere-se aos elos
naturais e espontâneos que antes, haviam sido interrompidos pelas experiências diaspóricas. Na
perspectiva africana, a ausência da estrutura nuclear, não remete a um modelo familiar
desestruturado, pelo contrário, amplia a possibilidade de compartilhamento do simbólico, o
conhecimento da sua própria história de vida e também a possibilidade de perpetuar os costumes
e valores.
Podemos observar estrutura semelhante nas famílias de santo das religiões de matriz
africana, ou seja pessoas que compartilham do mesmo axé, que representa a força espiritual que
fundamenta a autoridade e a prática religiosa de cada casa de santo (NASCIMENTO, 1995). Essa
configuração religiosa, propriamente dita, não aparece na obra literária, entretanto, o princípio da
apreensão de ensinamentos pela oralidade e a disseminação desses saberes, são o mote para a
escrita literária e perpassam fortemente por toda a narrativa.
Ao construirmos a ligação entre Vó Rita como a personificação de um orixá e os
apontamentos narrativos em que ela é a personagem que dá a vida à humanidade, podemos inferir
que Maria-Nova é a personagem que dará continuidade a essas histórias de vida. Ao passo que
ela acompanha não só as histórias contadas, como também o comportamento, a gestualidade, os
costumes. Portanto, o superpoder de Maria-Nova é a ação performativa do ato da fala,
manifestação contestada historicamente pela população negra.
Maria-Nova crescia. Olhava o pôr do sol. Maria-Nova lia. Às vezes, vinha uma
aflição, ela chorava. angustiava-se tanto! Queria saber o que era a vida. Queria
saber o que havia atrás, dentro, fora de cada barraco, de cada pessoa. Fechava o
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livro e saía. Torneira de baixo ou torneira de cima? Hoje estou para o
sofrimento. Vou ver Vó Rita. Vou pedir que me leve até a Outra. Posso também
ir olhar a ferida que o Magricela tem na perna. Tenho nojo, mas olho. Posso ir
assistir à briga de Tonho Sentado e Cumadre Colô. Posso ver a Tereza, quem
sabe hoje ela dá o ataque? Posso passar devagar, pé ante pé, perto do barraco de
Tião Puxa-Faca. gosto de ouvi-lo afiar a lâmina. Imagino a dor se ele me retalhar
a carne. Hoje quero tristeza maior, maior, maior… Hoje quero dormir sentindo
dor.

Durante todo o enredo, Maria-Nova se mostra atenta às narrativas, aos movimentos que
acontecem na favela e pulsa a necessidade de escrever essas histórias. E ela faz isso a sua
maneira, o uso de palavras compostas, como: “homens-vadios-meninos”, “choro-fome”, “sonosonhos”, demonstram uma construção, que passa pela percepção do mundo subjetivo da
narradora, que ainda está em fase de elaboração dos acontecimentos.
Ao relacionar os tratores ao “monstro”, “bicho pesadão”, compreendemos a presença de
um medo infantil, ainda não passa pela sua compreensão as consequências da ação das máquinas
na favela, mas ela sente medo daquilo que pra ela ainda é desconhecido.
Pontuamos que a tomada da fala e da escrita, foi um processo gradual na narrativa. Em
diversas passagens, Maria-Nova relata um sentimento de agonia, uma ânsia de intervir naquela
realidade. As incertezas de como faria isso foram tomando forma, à medida que crescia e
interagia com as pessoas e a realidade da favela. Nesse sentido, trazemos uma importante
contribuição de Gloria Anzaldúa (2000, p. 232) sobre a escrita de mulheres negras:

Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da complacência que me
amedronta. Porque não tenho escolha. Porque devo manter vivo o espírito de minha
revolta e a mim mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa o que o
mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no mundo, coloco nele uma alça para
poder segurá-lo. Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo
para registrar o que os outros apagam quando falo, para reescrever as histórias mal
escritas sobre mim, sobre você.

Nossa escrita parte da oralidade, do ritmo, da musicalidade, só conseguimos acessar nosso
potencial, quando conseguimos nos conectar com nossas experiências de vida, com o que nos
afeta e nos mobiliza. Essa força rompe as barreiras dos lugares sociais impostos às mulheres
negras e borra as normativas e os padrões academicistas para emergir narrativas que dão sentido à
vida.
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A voz enunciativa da escritora através da personagem Maria-Nova, nesse contexto de
autoria que busca a auto-representação na produção literária, apresenta situações verossimilhantes
ao contexto da infância da autora. Gerando também uma aproximação com o público leitor.
Retomamos a ideia da presença de personagens retratadas como heróis e heroínas negras
nas narrativas acessadas pela população negra, aqui compreendida no caminho percorrido pela
personagem Maria-Nova. E nesse sentido, Ford (1999, p.31) contribui com a seguinte colocação:
Emociona levar em consideração a experiência dos descendentes africanos desse
ponto de vista. Este é um modo de a história que eu gostaria de mudar ou vingar
[...]. Como a viagem do herói, a experiência afro-descendente me faz defrontar
com questões como morte e vida, bem e mal, dor e sofrimento, triunfo e
tragédia, trauma e cura, servidão e liberdade, desigualdade e justiça, não apenas
como questões abstratas associadas há muito com meus antepassados, mas como
inquietações atuais relativas à minha vida e à viagem do “herói dentro de mim”.

O desfecho da obra não apresenta uma solução para os problemas ocasionados pelo
processo de remoção das famílias, demonstrando que se trata de uma questão social em que não
cabe a literatura solucionar, mas sim questionar. “É impossível que tudo acabe assim, pensou a
menina. Vida. É preciso, não sei como, arrumar uma nova vida para todos” (EVARISTO, 2017a,
p. 136). A agonia da narrativa afetada de Maria-Nova representa o “desencanto [do moderno] não
necessariamente sugere morte e inação, mas desconfiança, desilusão, desengano, desesperança e
desalento” (GARAMUÑO, 2012, p. 58).
Entretanto, o retorno de Vó Rita, nos momentos finais da obra, personagem que inicia e
encerra a narrativa, que deu vida a vários personagens, literalmente, pois era parteira, em várias
passagens remete à África, origem da humanidade: “do coração enorme, grande de Vó Rita
nascia a humanidade inteira” (EVARISTO, 2017a, p. 184). A ideia de origem pode apontar para a
necessidade de voltar o olhar para trás para buscar algo que nos pertence que, muitas vezes, foi
usurpado ou esquecido e pode ser compreendido como o resgate da memória. Que por sua vez,
reaparece pela narradora Maria-Nova, ao afirmar que “coleciona selos e histórias, ouvia
atentamente pois sabia que um dia havia de contá-las” (EVARISTO, 2017a, p. 32).
Para Dalcastagnè (2012, p. 69), o ato de revelar essa memória é acessar “um campo de
nostalgia, um espaço onde os homens podem se encontrar, encontrando um pouco de si próprios
de medos e sensações que eles jamais poderiam definir, mas dos quais conseguem lembrar depois
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de ler uma história”. Ao contar essas histórias, a escrita atua como possibilidade de cura de
traumas, ocasionados pelo racismo, ao mesmo tempo em que se manifesta como ato político, pois
propõe uma reescrita da história, mostrando vidas insubmissas e resilientes, por consequência,
contribui para o refazimento das identidades dilaceradas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho percorrido nesse texto foi reflexo das inquietações sobre ausências. A
invisibilidade e a manutenção de estereótipos depreciativos do que se compreende por povo
negro, africanos na diáspora.
Nesse sentido, esse texto não teve a pretensão de esgotar essas discussões, pelo contrário,
a escrita se deu com a finalidade de apresentar, através dos discursos pronunciados na escrita
literária engajada, caminhos que nos dizem sobre nossas origens, nossa ascendência. Propusemos
um deslocamento de olhar, de objeto para sujeito, afrocentrados na nossa história.
Na articulação entre comunicação, cidadania e literatura, não abrimos mão da prerrogativa
que compreende a formação e o fortalecimento da identidade negra, defendida a partir da
possibilidade de uma Ação Comunicativa que trate das questões reivindicadas historicamente
pelas militâncias negras. O grito não se limita à construção de uma cidadania representativa, ele
ecoa e se transforma em ação de emancipação e liberdade.
Não estamos em disputa por um espaço de produção de sentidos orientado por uma visão
de mundo eurocêntrica. Nossa produção acontece no entre-lugar, assim como a de nossos
ancestrais, realizada no transatlântico e que até hoje garante a nossa continuidade histórica.
A modernização e a explosão informacional, características do século XXI, impactaram
na produção do conhecimento e nas formas de conceber arte e literatura. O aumento das
desigualdades sociais e a marginalização das classes sociais subalternas, que deveria minar com a
possibilidade de acessar os bens culturais, contraditoriamente ocasionou a descentralização
dessas produções insurgindo as vozes marginais e periféricas.
Literatura e arte começam a ser produzidas e consumidas a partir de uma demanda que
surge nos contextos das periferias. Nesses territórios predominam a população negra que
historicamente está à margem da sociedade, entretanto é nessa adversidade que se constrói
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estratégias de sobrevivência que também se atualizam. Esses sujeitos reclamam por espaço de
protagonismo em diversas esferas e buscam por meio da arte e literatura a expressão de suas
demandas. Na escrita de si, ampliam as possibilidades de representação, que ainda insistem em
tornar as histórias da população negra, uma história única de submissão.
É justamente nessa rachadura aberta pela crise das representatividades que se insere a
escrita da Conceição Evaristo. Analisada pela produção da obra Becos da Memória (2017) que
lança mão do acionamento da memória como forma de rearticular as identidades que são
atravessadas pelo racismo e desigualdades sociais.
A leitura dessa escrita representativa propõe um reconhecimento da população negra ao
utilizar de sua vivência na condição de mulher, negra e de origem periférica para dialogar com
outros sujeitos que partilham da mesma condição. As estratégias discursivas demonstram o
interesse em remontar um passado com origem em África, acionando valores civilizatórios, como
musicalidade, oralidade e ancestralidade que positivam sua experiência diaspórica e apontam
para a valorização das vivências.
A escrita literária enquanto ato político tem o potencial de curar os traumas gerados pelo
racismo em decorrência do percurso histórico da população africana escravizada nas Américas.
Uma vez cicatrizadas as feridas, propõe uma reescrita da história e por consequência, refaz as
identidades dilaceradas.
Na impossibilidade de nos reconhecermos com a visão de mundo eurocêntrica, não nos
resta outra alternativa se não for pela ressignificação das nossas existências. Compreendemos a
formação de identidade que nos confere identificação e noção de pertencimento orientada por
valores africanos. Tanto o campo da literatura, como o campo da comunicação e o entendimento
de cidadania, apresentadas nesse texto, é elaborado a partir da compreensão da existência de
demandas específicas da população negra.
A memória materializada na construção de uma literatura contra-hegemônica possibilita a
tomada de consciência e a reivindicação de uma história que estava silenciada pelos diversos
mecanismos de opressão e apagamento. Inserir novas narrativas não modifica as experiências do
passado, entretanto podem ser artifícios para transformar a trajetória que está em curso.
A Ação Comunicativa se efetiva ao passo que a narrativa literária proposta por Conceição
Evaristo constrói um diálogo entre as vivências das personagens e do público leitor, pois são
vivências coletivas.
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Esse diálogo se dá por meio das trocas simbólicas das relações interpessoais estabelecidas
pela linguagem. A oralidade aciona a memória de um passado presente e o agir comunicativo
proporciona a transmissão e à renovação de um saber cultural. Portanto linguagem, narrativa e
cultura se atualizam, pois estão sendo vivenciadas cotidianamente.
A favela retratada na obra não existe mais, as dores que levaram a elaboração da escrita,
deram vazão para os atos de resistência. A trajetória de luta das personagens, a expressão da
subjetividade e do contexto psicológico, humaniza e confere cidadania também aos sujeitos
leitores (as).
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